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RESUMO 

Plasticidade de árvores de Eucalyptus grandis no contexto das mudanças 
climáticas: interação do déficit hídrico e da fertilização no crescimento e 

qualidade do lenho das árvores 

A plasticidade do Eucalyptus às mudanças no clima merece destaque, 
principalmente pelo fato da maioria dos povoamentos florestais implantados no Brasil 
serem, em geral, estabelecidos em regiões de baixa fertilidade, pobres em potássio (K) e 
submetidos a longos períodos de déficit hídrico. A expansão das plantações pode ser 
prejudicada pelas mudanças climáticas, com a alteração da frequência e intensidade da 
precipitação. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da 
interação do déficit hídrico e da fertilização com K e sódio (Na) no crescimento e 
qualidade do lenho de árvores de E. grandis sob o contexto das mudanças climáticas. 
Em experimento do tipo split-plot instalado em junho de 2010, foram selecionadas 54 
árvores de eucalipto com cinco anos submetidas a dois regimes hídricos (100% e 63%) e 
três fertilizantes (K, Na e controle). Realizou-se a amostragem do lenho, coletando-se 
seis discos nas posições base, DAP, 25, 50, 75 e 100% da altura total. Avaliou-se as 
propriedades físicas (densidade aparente por densitometria de raios x e predição da 
densidade básica por NIR), propriedades anatômicas (fibras e vasos) e química 
(predição do teor de extrativos totais pela aquisição da imagem HI-NIR), de acordo com 
os tratamentos. Para a predição dos extrativos, propôs-se a predição direta e a 
transferência de calibração entre equipamentos NIR e HI-NIR. A transferência foi 
baseada em uma coleção de base de calibração completa medida nos dois aparelhos. 
Comparou-se quatro modelos de transferência de calibração (Update, Repfile, PDS e 
TOP). A eficácia dos modelos foi testada em um grupo de amostras teste (1/3 das 
amostras totais). Os resultados mostram que em todas as propriedades do lenho houve 
efeito significativo dos tratamentos; a densidade aparente é menor nas árvores 
fertilizadas com K e Na e sem exclusão parcial de chuvas. A predição da densidade 
básica apresentou resultado satisfatório com RMSECV igual a 0,022 g/cm³. As fibras são 
maiores nas árvores fertilizadas com K e apresentam maior espessura de parede nas 
árvores controle, ambas na condição de exclusão parcial de chuvas. Os vasos e a 
largura dos anéis de crescimento sofreram influência, principalmente, da exclusão de 
chuvas. A predição direta do teor de extrativos totais foi eficácia, mostrando resultados 
semelhantes com a literatura para valores de extrativos de eucalipto preditos e 
observados. O tratamento K sem exclusão parcial de chuvas apresentou o menor valor 
médio predito de extrativos totais (3,90%). O melhor modelo de transferência de 
calibração foi o TOP, com SEP de 1,53%, SECV de 1,41% e R² de 0,88. Conclui-se que 
a interação do déficit hídrico e da fertilização influenciou as propriedades do lenho das 
árvores de E. grandis e as análises realizadas permitem traçar estratégias mais 
adequadas para dar subsídio à expansão de povoamentos florestais brasileiros em áreas 
sujeitas a longos períodos de seca.  

Palavras-chave: Qualidade da madeira; Eucalipto; Extrativos; Arquitetura dos vasos; 
NIR; Imagem hiperespectral 

  



10 

ABSTRACT 

Plasticity of Eucalyptus grandis trees in the contexto of climate change: 
interaction of drought and fertilization on wood growth and quality 

The plasticity of the Eucalyptus to changes in the climate deserves to be 
highlighted, mainly because most of the forests implanted in Brazil are generally 
established in regions of low fertility, poor in potassium (K) and subjected to long periods 
of drought. Expansion of plantations can be hindered by climate change, with changes in 
the frequency and intensity of precipitation. The objective of this work is to evaluate the 
interaction of drought and fertilization with K and sodium (Na) on the growth and quality of 
E. grandis trees in the context of climate change. In a split-plot experiment installed in 
June 2010, 54 Eucalyptus trees with five years submitted to two water regimes (100% 
and 63%) and three fertilizers (K, Na and control) were selected. Sampling was carried 
out by collecting six discs at the base positions, DBH, 25, 50, 75 and 100% of the total 
height. The physical properties (apparent density by x-ray densitometry and basic density 
prediction by NIR), anatomical properties (fibers and vessels) and chemistry (prediction of 
total extractive content by HI-NIR image acquisition) were evaluated according to the 
treatments. For the prediction of extractives, the direct prediction and calibration transfer 
between NIR and HI-NIR equipment was proposed. The transfer was based on a 
complete calibration base collection measured on both devices. Four calibration transfer 
models (Update, Repfile, PDS and TOP) were compared. The efficacy of the models was 
tested in test set samples (1/3 of the total samples). The results show that in all the 
properties of the wood there was significant effect of the treatments; the apparent density 
is lower in the trees fertilized with K and Na and without partial throughfall exclusion. The 
prediction of the basic density presented satisfactory results with RMSECV of 0.022 
g/cm³. The fibers are larger in the trees fertilized with K and present a greater thickness 
of wall in the control trees, both in partial throughfall exclusion. The vessels and the width 
of the growth rings were influenced, mainly, by partial throughfall exclusion. The direct 
prediction of the total extractive content was efficacy, showing similar results with the 
literature for values of predicted and observed Eucalyptus extractives. The K treatment 
without partial rainfall exclusion had the lowest predicted mean value of total extractives 
(3.90%). The best calibration transfer model was the TOP, with SEP of 1.53%, SECV of 
1.41% and R² of 0.88. The conclusion of this work is that the interaction of water deficit 
and fertilization influences the wood properties of E. grandis trees and the analyzes 
carried out allow to draw up more adequate strategies to subsidize the expansion of 
Brazilian plantation forests in areas subject to long periods of drought. 

Keywords: Wood quality; Eucalypt; Extractives; Architecture of vessels; NIR; 
Hyperspectral image 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As florestas que ocorrem nas regiões tropicais podem ser afetadas pelas mudanças 

climáticas (CHOAT et al., 2012; IPCC, 2014). O aumento da temperatura e a alteração da 

frequência e intensidade das chuvas como resultado dessa mudança do clima podem 

ocasionar períodos de seca e, consequentemente, a queda no crescimento e até mesmo a 

mortalidade das florestas nestas áreas (CABRAL et al., 2011; WU et al., 2011; BINKLEY et 

al., 2017; CHRISTINA et al., 2017). A temática da seca é contemporânea (CHANG et al., 

2018); a falta de chuvas alcançou níveis recordes em alguns estados brasileiros em 2014.  

No Sudeste, durante o verão, choveu apenas 55,5% do esperado (MCTI/INPE/CPTEC, 

2014). Foi o segundo verão mais seco da série histórica, sendo superado apenas pelo ano 

de 1941.  Em relação à temperatura média, ainda no Sudeste, foi registrada a média de 

21,3° C considerada a mais alta de toda a série climatológica (IAG/USP, 2014; 

MCTI/INPE/CPTEC, 2014). No início de 2018, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

declarou que 2017 foi o ano mais quente sem El Niño (fenômeno que eleva as temperaturas 

atmosféricas) dos 137 anos de registros históricos.  

Essa alteração climática, resultante das atividades humanas como o uso de 

combustíveis fósseis, a agricultura e mudança no uso da terra, (URZEDO et al., 2013) tende 

a se intensificar futuramente afetando os segmentos da cadeia produtiva de base florestal 

no Brasil (CHRISTINA et al., 2018), o qual totaliza 5,6 milhões de hectares de áreas com 

plantações de Eucalyptus (IBÁ, 2017). Esta significativa área com plantações demonstra a 

importância das florestas plantadas tropicais para suprir a demanda das indústrias nacionais 

e internacionais por produtos madeireiros e diminuir a pressão sobre as florestas naturais. A 

atividade econômica do país possui uma estreita relação com os recursos naturais e, por 

isso, depende das condições climáticas. Esta dependência deixa claro o interesse específico 

do Brasil em abordar estudos que envolvam a interação do déficit hídrico e da fertilização, 

como uma forma de minimizar esse problema.   

A plasticidade das árvores do gênero Eucalyptus às mudanças no clima merece 

destaque principalmente pelo fato dos povoamentos florestais implantados no Brasil serem, 

em geral, estabelecidos em regiões de baixa fertilidade, pobres em potássio (K) e com 

longos períodos de déficit hídrico. Dentre as espécies de eucalipto, o E. grandis é a mais 

plantada nas regiões tropicais (GONÇALVES et al., 2013). Battie-Laclau (2013) descreve 

que a espécie, quando plantada no sudeste do Brasil, apresentou um comportamento 

definido como isohidrodinâmico (FRANKS et al., 2007; CALLISTER et al., 2008) pois 

demonstrou diferenças significativas entre as flutuações sazonais de potencial hídrico, 

permitindo manter taxas fotossintéticas relativamente altas e, consequentemente, o 

crescimento durante períodos de déficit hídrico moderado.  



18 

As árvores sujeitas ao déficit hídrico podem produzir extrativos para protegê-las, por 

exemplo, da inibição do crescimento como uma resposta adaptativa à seca (LEVITT, 1980; 

KOZLOWSKI, 2003; BOVY et al., 2010). Sob o ponto de vista fisiológico, as árvores detêm 

vários mecanismos que reduzem a perda de água em situações de déficit hídrico como 

controle da abertura dos estômatos (ARNDT et al., 2008; REICH, 2014) ou adaptações na 

flexibilidade das paredes celulares das folhas por ajustes osmóticos (MORGAN, 1984). Um 

dos mecanismos é o uso de solutos (e.g. íons inorgânicos, especialmente o K+) para 

minimizar os efeitos da escassez de água (TAIZ; ZEIGUER, 2009), conforme sugerido por 

Battie-Laclau et al. (2014b), Franco (2014), Christina et al. (2015) e Legoas (2015).  Além 

disso, as árvores podem ajustar a arquitetura das raízes e folhas (CHRISTINA et al., 2017), 

adaptar a anatomia dos vasos e/ou fibras no xilema (FONTI et al., 2013; BATTIE-LACLAU et 

al., 2014a). Por consequência, a compreensão dos processos e das interações entre a 

disponibilidade de fertilizantes e hídrica sobre o funcionamento dos povoamentos de 

eucalipto (ALMEIDA et al., 2010; ATKINSON et al., 2011; LACHENBRUCH; MCCULLOH, 

2014; CHRISTINA et al., 2015; CHRISTINA et al., 2018) são determinantes para manter a 

produtividade da floresta e idealizar novos métodos de manejo silvicultural, como a seleção 

de genótipos adaptados às mudanças climáticas globais, necessários para expansão das 

plantações florestais.   

O K é o único cátion essencial para as plantas superiores (MALAVOLTA, 1980). O 

elemento assume importante função no ajuste do potencial hídrico e está envolvido no 

mecanismo de abertura/fechamento dos estômatos. Coker et al. (2002) afirmam que uma 

das funções mais importantes do K é aperfeiçoar as relações fonte-dreno nas árvores 

submetidas ao déficit hídrico através do transporte dos compostos resultantes da 

fotossíntese.  

O K e o sódio (Na) são estruturalmente e quimicamente cátions monovalentes 

similares e, assim como o K, o Na pode ter um papel importante no ajuste osmótico 

(MARSCHNER, 1995). Battie-Laclau et al. (2013; 2014b), demonstram que o Na+ e o K+ 

compartilham algumas funções fisiológicas. Franco et al. (2014) e Sette Junior et al. (2014) 

obtiveram resultados satisfatórios para árvores de E. grandis que receberam aplicação de 

Na.  

Além disso, a possibilidade de substituição parcial do K por Na na fertilização de 

plantações florestais é de grande interesse científico e prático, pois as principais fontes de K 

apresentam Na em sua constituição (MARSCHNER, 1995). Diante disto, a aplicação de 

formas menos puras deste mineral representaria uma economia de energia no processo de 

purificação, refletindo nos preços dos fertilizantes potássicos.  No caso do Brasil, que é o 

terceiro consumidor mundial de K, a importação do mineral representa 90% das quantidades 

utilizadas (HEFFER; PRUD’HOMME, 2008).  Desta forma, a adubação potássica representa 
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um importante item de despesa no custo de produção das culturas florestais tropicais, 

evidenciando a importância dos estudos nessa área (FRANCO, 2014). 

Por consequência, é necessária a compreensão do efeito da interação da 

disponibilidade hídrica e fertilização no crescimento e na qualidade da madeira das árvores, 

aplicando metodologias modernas e precisas, como a densitometria de raios X, 

espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) e imagem hiperespectral (TOMAZELLO 

FILHO, 2006; TSUCHIKAWA, 2007; BELLON-MAUREL; DUBOIS, 2009; HEIN et al., 2009c; 

SETTE JUNIOR, 2010; MEDER; MEGLEN, 2012; NIAMKÉ et al., 2014).   

O presente estudo visa contribuir no avanço da pesquisa sobre essa temática de 

interação da disponibilidade hídrica e fertilização, a qual é complexa e interdisciplinar. 

Embora estudos tenham apontado o efeito da fertilização na aclimatação de plantas à seca, 

pesquisas em campo sobre árvores com mais de quatro anos que tratam da interação da 

fertilização com K e Na e da exclusão parcial de chuvas nunca foram feitas em áreas 

tropicais. É importante que o Brasil aumente a produção científica nessa questão para 

alcançar um maior espaço no debate mundial sobre as mudanças climáticas; para tanto, é 

necessário conhecer as consequências para saber como enfrentá-las previamente. Por isso, 

a hipótese do estudo é a de que a fertilização potássica e sódica pode minimizar os efeitos 

da baixa disponibilidade hídrica, tornando as plantações viáveis em regiões com períodos de 

seca. Os resultados obtidos permitirão um conhecimento maior sobre a vulnerabilidade do 

E. grandis às mudanças climáticas e traçar estratégias mais adequadas para dar subsídio a 

expansão de plantações florestais brasileiras em áreas sujeitas a períodos com déficit 

hídrico.   
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2. OBJETIVOS 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o efeito da interação do déficit 

hídrico e da fertilização com K e Na no crescimento e qualidade do lenho de árvores de 

Eucalyptus grandis sob o contexto das mudanças climáticas.  

Como objetivos específicos citam-se (i) determinação da densidade aparente do 

lenho pelos métodos de densitometria de raios X; (ii) determinação do perfil radial-

longitudinal da densidade aparente por meio de modelo estatístico; (iii) predição da 

densidade básica do lenho com equipamento NIR; (iv) determinação das características 

anatômicas do lenho; (v) predição do teor de extrativos totais do lenho por meio da 

aquisição da imagem hiperespectral; (vi) avaliar a influência das variáveis climáticas nos 

parâmetros de qualidade do lenho estudados e (vii) discutir os resultados obtidos quanto a 

análise da interação da disponibilidade de K e Na e regime hídrico sobre o crescimento e 

variabilidade das propriedades anatômico-físico-químicas do lenho das árvores.  

  



22 

 



23 
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Mudanças climáticas  
 

De acordo com o último Relatório do IPCC publicado em 2014, o aquecimento global 

constitui uma realidade e está claro que as atividades antrópicas estão ligadas às mudanças 

climáticas. Segundo o Quinto Relatório, a humanidade deve agir imediatamente e em escala 

global para reverter o que for possível, porém a mesma já está sofrendo alguns desses 

impactos da mudança global, como aumento na frequência de eventos extremos, maior taxa 

de extinção de espécies, incêndios florestais, períodos de seca extrema etc. Neste 

Relatório, os cenários utilizados no Relatório de 2007 foram substituídos e simplificados em 

quatro cenários, chamados de “Representative Concentration Pathways”. De maneira geral, 

os cenários se referem à quantidade de energia absorvida pelos gases de efeito estufa 

(GEE). 

Devido em grande parte ao crescimento econômico e populacional, a emissão de 

GEE tem aumentado desde a era pré-industrial. Esta maior concentração de dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) tem sido apontado como a causa 

dominante do aquecimento global observado desde a metade do século 20 (IPCC, 2014). 

Em escala global, prevê-se para o período de 2016-2035 o aumento da temperatura média 

entre 0,3-0,7° C (cenário médio, em relação ao período 1986-2005). Já para o final do 

século 21, no período correspondente a 2081-2110, estima-se um aumento médio da 

temperatura entre 0,3-1,7° C no cenário mais otimista e de 2,6-4,8° C no mais pessimista 

(em relação ao período de 1850-1900).  

Além disso, o Relatório prevê maior frequência de temperaturas quentes e extremas, 

menor frequência de temperaturas frias extremas e mudança na frequência e intensidade 

das chuvas (IPCC, 2014). Estas mudanças podem constituir uma ameaça direta às 

plantações florestais, principalmente nas regiões dos trópicos onde tais mudanças podem 

acontecer de forma mais acentuada (ALLEN, 2009; CABRAL et al., 2011; REAY et al., 2012; 

IPCC, 2014). 

Estudos com ênfase na quantificação destas mudanças climáticas estão cada vez 

mais frequentes (PINKARD, 2017). Urzedo et al. (2013) mostram que práticas silviculturais 

adequadas são de extrema importância para minimizar a emissão de GEE gerados pelo uso 

de fertilizantes minerais e/ou orgânicos. Os autores salientam que, apesar do N2O e o CH4 

serem emitidos em menores quantidades que o CO2, estes são 298 e 25 vezes mais 

potentes em causar o efeito estufa, respectivamente.  

De maneira geral, no Brasil o aquecimento tem sido observado desde o início do 

século 20 ao longo de todo o território, especialmente nas estações outono/inverno. Os 



24 

pesquisadores apontam uma tendência de maior frequência de dias mais quentes no 

inverno (PBMC, 2018), sendo que o valor mais elevado de taxa de aquecimento foi 

observado na floresta Amazônica (SCOTT et al., 2018). Contudo, em relação às chuvas, a 

tendência não é muito clara; alguns estudos sugerem uma tendência de aumento na 

frequência de extremos nas regiões sudeste, sul e norte (MCTI/INPE/CPTEC, 2014). Ainda 

em estudo publicado pelo MCTI/INPE/CPTEC em 2007, é relatado que no futuro haverá na 

região Sudeste e Sul a probabilidade de aumento das chuvas entre 0,2-0,3 mm dia-1 e da 

temperatura em 1,2°, 2,2° e 3,5º C em 2020, 2050 e 2080, respectivamente.  

Em um contexto de mudanças climáticas no Brasil e implantação dos povoamentos 

florestais, um agravante desse cenário é o fato de que as plantações são, de maneira geral, 

estabelecidas em regiões de baixa fertilidade e submetidas a longos períodos de déficit 

hídrico, condição inerente a determinados locais (GAVA, 1997; GONÇALVES et al., 2004a). 

Neste sentido, o desafio atual das pesquisas é demonstrar como estas variações climáticas 

afetam a ecofisiologia das árvores e como controlar ou compensar tais variações. Por isso, 

caracterizar as mudanças observadas em povoamentos florestais sujeitas ao déficit hídrico 

pode constituir um passo importante para a seleção de genótipos, orientar práticas 

silviculturais diferenciadas e traçar novas estratégias que possibilitem a produção madeireira 

de forma economicamente viável em áreas sujeitas a esta condição.  

Nos trabalhos apresentados por Weltzin, Loik e Schwinning (2003), Battie-Laclau 

(2013), Castro (2014) e Legoas (2015) estratégias como observação em longo prazo da 

floresta, caracterização do clima e testes de novas práticas silviculturais são formas de 

manejar a floresta e obter produções satisfatórias, mesmo em situação de experimentação 

de redução induzida da precipitação.  

 

3.2 Plasticidade das árvores de eucalipto em um contexto de mudanças climáticas  
 

Plasticidade fenotípica é a habilidade de um organismo de alterar suas condições 

morfofisiológicas em resposta às mudanças nas condições ambientais que ele vive 

(BRADSHAW, 1965). Em árvores sob condições de déficit hídrico, os resultados mais 

relatados na literatura são a diminuição da taxa de crescimento e do acúmulo de biomassa, 

podendo levar à mortalidade (ALLEN, 2009; CABRAL et al., 2010). Entretanto, as árvores do 

gênero Eucalyptus são capazes de desenvolver mecanismos de adaptação às situações de 

seca como maior crescimento do sistema radicular (CHRISTINA et al., 2017), rápido 

controle de abertura/fechamento dos estômatos e aumento da área foliar, visando melhorar 

a eficiência do uso da água para minimizar os efeitos do déficit hídrico no metabolismo 

celular da planta (LACLAU et al., 2005; ALMEIDA, 2009; ALMEIDA et al., 2010; SETTE 

JUNIOR, 2010; BATTIE-LACLAU, 2013).  
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As estratégias desenvolvidas pelas plantas para sobreviver ao déficit hídrico podem 

variar em periodicidade, frequência, intensidade e duração. As principais estratégias 

relatadas são as (i) plantas capazes de regular o metabolismo frente à condição de déficit 

hídrico, chamadas de “drought escapers” e (ii) plantas capazes de suportar a condição de 

déficit hídrico, por meio de mecanismos de resistência, evitação ou tolerância (“drought 

resistants, drought tolerants e drought avoiders”) (TARDIEU, 2005).  

As árvores ditas capazes de regular o metabolismo frente à condição de déficit 

hídrico são aquelas que regulam a produção de hormônios relacionados com a fenologia 

das folhas através de um ciclo mais curto ou dormência, a fim de que o tempo de 

crescimento (sensível à falta de água) e o período de déficit hídrico coincidam o mínimo 

possível (SPERRY et al., 2002; TARDIEU, 2005).  

As plantas resistentes à seca são aquelas que crescem em condições climáticas 

extremas, como as xerófitas. As árvores tolerantes suportam os períodos de seca mantendo 

a turgescência das células por meio da acumulação de solutos ou por redução do tamanho 

das células.  Além disso, são capazes de manter o funcionamento do metabolismo e os 

estômatos abertos, através da melhor eficiência do uso da água, permitindo à planta 

suportar longos períodos de déficit hídrico sem que aconteça o comprometimento da sua 

integridade física (SPERRY et al., 2002).  

As árvores capazes de evitar os problemas recorrentes da falta de água são aquelas 

capazes de manter elevado o potencial de hidratação dos tecidos, por meio do aumento da 

biomassa radicular, diminuição da área das folhas, senescência precoce, fechamento 

estomático, cutícula reforçada, aumento da resistência à cavitação e diminuição da taxa de 

crescimento em diâmetro do tronco. Todavia, essa capacidade de evitar é considerada 

rápida, uma vez que o fechamento dos estômatos limita a fotossíntese e a transpiração 

(SPERRY et al., 2002; TARDIEU, 2005; BATTIE-LACLAU, 2013).   

As plantas capazes de tolerar os períodos de seca, ao contrário das anteriores, 

suportam a condição climática com um nível baixo de hidratação dos tecidos, mantendo a 

turgescência celular para aumentar a tolerância à desidratação. Além disso, são capazes de 

manter os estômatos abertos, com melhor eficiência no uso da água, onde o balanço de 

carbono permanece positivo, diminuindo as chances de consumir todos os fotoassimilados e 

a ocorrência de cavitação (SPERRY et al., 2002; TARDIEU, 2005; BATTIE-LACLAU, 2013). 

Após o período de déficit hídrico, as plantas demonstram uma retomada lenta a 

moderada do crescimento, muitas vezes logo após um período inicial de inibição. Isso 

explica porquê árvores que vivem em constante situação de déficit hídrico apresentam baixo 

crescimento, tamanho e senescência foliar diferenciada, além de reduzir a produção de 

flores e frutos, com o intuito de economizar energia e manter ativas as funções vitais e, 

claro, sobreviver ao déficit de água (BATTIE-LACLAU, 2013).  
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Blake e Tschaplinski (1992), Battie-Laclau (2013) e Christina et al. (2017) 

demonstram que o E. grandis tem especial capacidade de minimizar os efeitos do déficit 

hídrico. Os autores observaram que a espécie detém mecanismos que prontamente 

respondem à falta de água, citando-se redução da condutância estomática, da área foliar e 

da transpiração e aumento da eficiência de uso da água, mantendo (ainda que de forma 

reduzida) o crescimento em períodos de déficit hídrico. Reis et al. (2006) descrevem que as 

árvores de eucalipto são capazes de desenvolver mecanismos de adaptação climática, 

como maior crescimento radicular e consequente eficiência na absorção de água, 

considerada uma das adaptações mais importantes em uma situação de redução do recurso 

hídrico (BATTIE-LACLAU et al., 2014a; CHRISTINA et al., 2017).   

Em situação de mudança do clima e seu consequente efeito negativo na 

produtividade das plantações florestais, torna-se uma questão estratégica a capacidade das 

árvores se adaptarem a esta nova condição climática. Por isso, as pesquisas sobre a 

resposta das plantas à deficiência hídrica, com a seleção de genótipos com tolerância e 

consequente introdução em programas de melhoramento genético são essenciais para que 

a produção florestal seja mantida, evitando prejuízos econômicos. 

 

3.3 Efeito do déficit hídrico no crescimento das árvores 
 

A água é o principal recurso que determina o padrão de distribuição das plantas na 

Terra. O metabolismo e os solutos envolvidos nas diversas reações de síntese de 

compostos nas plantas dependem da água para acontecerem. Além disso, a água constitui 

um meio de difusão e translocação de minerais e gases nos vegetais. Basicamente, cerca 

de 70% de cada célula das plantas é constituída por água, a qual exerce pressão nas 

paredes conferindo-a volume devido à turgescência (KRAMER; BOYER, 1995; SANTOS; 

CARLESSO, 1998).  

O estado hídrico das plantas depende das condições do clima e da disponibilidade 

de água no solo. Hubbard et al. (2010) descrevem que estudos na área de fisiologia de 

plantas podem explicar a relação entre a eficiência de uso da água, biomassa produzida e 

volume de água utilizada, o que por sua vez permite calcular a tolerância à seca ou a 

capacidade de um determinado genótipo tem em lidar com o déficit hídrico. 

Lisar et al. (2012) explicam que, dependendo da espécie, os estômatos podem 

fechar completamente sob condição de déficit hídrico moderado ou severo. Espécies 

consideradas tolerantes controlam a abertura estomática, permitindo por consequência, a 

fixação de carbono e melhora da eficiência no uso da água.  

Na literatura que trata sobre o déficit hídrico, os autores criaram o conceito de 

gradiente ou níveis hídricos, definidos quantitativamente para facilitar os cálculos de 
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tolerância à falta de água. Tardieu (2005) conceitua o termo déficit hídrico para plantações 

florestais como sendo uma condição climática onde há desequilíbrio entre o potencial hídrico 

do solo e demanda de água pelas plantas. 

Brando et al. (2008) e Allen (2009) simularam uma redução de 35 a 41% das chuvas 

por um período de quatro anos e verificaram uma diminuição de 41% da produção primária 

líquida aérea a partir do segundo ano. Os autores explicam que, em condições de déficit 

hídrico ou de seca prolongada, foi constatada a diminuição do crescimento e aumento da 

mortalidade das plantas. Os autores ressaltam que em um contexto de mudanças climáticas 

na Amazônia, onde haja elevada taxa de aquecimento e a diminuição da precipitação, estas 

circunstâncias poderiam levar a um aumento da respiração das plantas e o fechamento dos 

estômatos, podendo induzir um colapso nesse bioma.  

Trabalhos sobre o efeito do déficit hídrico no crescimento inicial de eucalipto em 

ambiente controlado mostraram que houve uma redução do acúmulo da biomassa aérea e 

da área foliar, modificação na estrutura da árvore e adaptações morfofisiológicas (STAPE; 

RYAN; BINKLEY, 2004; CARTER; WHITE, 2009; CABRAL et al., 2011). Apesar disso, 

poucos estudos no âmbito fisiológico mostram o efeito do déficit hídrico severo e prolongado 

em experimentação de campo em árvores de eucalipto. Batie-Laclau (2013), Castro (2014) e 

Legoas (2015) avaliaram o crescimento das árvores de E. grandis sob condição de exclusão 

parcial de chuvas, com dois, três e quatro anos respectivamente, em uma mesma área 

experimental. Basicamente, todos os autores descreveram que as árvores com menor 

disponibilidade hídrica apresentaram menor crescimento em diâmetro do tronco, sendo que 

o efeito negativo do déficit hídrico foi evidenciado a partir do terceiro ano.  

Durante a ocorrência de um estado de déficit hídrico, em um curto prazo as árvores 

apresentam mudanças na condutância estomática, uma vez que se trata de um processo 

muito sensível à variação hídrica no metabolismo. Já em médio prazo há alterações nos 

ajustes osmóticos por meio da acumulação de solutos, como o K (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Neste caso, é importante salientar que as folhas são capazes de realizar ajustes osmóticos 

para manter a turgidez em eventos de seca, permitindo a árvore continuar o crescimento e a 

abertura estomática por mais tempo, mesmo em uma condição adversa. Battie-Laclau 

(2013) demonstra a efetiva capacidade do E. grandis em controlar a perda de água ao meio-

dia, fechando os estômatos neste período onde a demanda por evaporação é maior. A longo 

prazo, árvores afetadas pelo déficit hídrico podem alterar a estrutura do xilema para evitar a 

cavitação. A redução da atividade cambial é consequência da baixa produtividade da 

fotossíntese, principal fonte de energia para produção de xilema secundário (CARTER; 

WHITE, 2009; BATTIE-LACLAU, 2013). 
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3.4 Resposta do eucalipto à adubação potássica 
 

A fim de atender as demandas atuais, as plantações de eucalipto apresentam, cada 

vez mais, a necessidade de expansão a novas áreas. Entretanto, Gava (1997) e Gonçalves 

et al. (2004a) destacam que as plantações de eucalipto no Brasil são estabelecidas, em 

geral, em regiões de baixa fertilidade, pobres em nutrientes devido à intemperização do solo 

e submetidas a períodos de déficit hídrico.  

Para minimizar esta situação comum em regiões tropicais, a aplicação de fertilizantes 

minerais é indispensável para manter o balanço de nutrientes no sistema solo-planta e 

garantir a sustentabilidade da produção florestal (MELLO et al., 1970; BARROS et al., 1981; 

SILVA; POGGIANI; COELHO, 1983; BARROS; NOVAIS; NEVES, 1990; BARROS; NOVAIS  

1996; SCATOLINI et al., 1996; VALERI et al., 1996; ROCHA, 2000; LACLAU et al., 2003; 

SANTANA et al., 2008; EPRON et al., 2012).   

O nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) constituem macronutrientes essenciais para o 

desenvolvimento das árvores. A deficiência destes nutrientes na planta pode causar, entre 

outros efeitos, a redução da área foliar e da assimilação fotossintética, mudanças na 

alocação dos compostos e redução da biomassa. Contudo, dentre estes três elementos, o K 

constitui-se em um dos nutrientes absorvidos em maior quantidade pelas plantas, superando 

o P e equiparando-se ao N (MALAVOLTA, 1980; PETTIGREW, 2008). No caso do 

desenvolvimento de árvores de eucalipto plantados comercialmente no Brasil, verifica-se 

uma estreita relação entre a taxa de crescimento, a taxa de acúmulo de biomassa e as 

quantidades de K presentes nos tecidos foliares e lenhosos (LACLAU et al., 2009). Bellote 

(1990) descreve que a quantidade de K exportada pelas árvores de E. grandis com sete 

anos é cerca de 300 kg ha-1, distribuído entre o tronco, folhas e ramos (84, 10 e 6%, 

respectivamente).  

Kafkafi (1990) explica que, em geral, toda planta acumula K como uma estratégia de 

segurança para garantir sua sobrevivência a um déficit hídrico repentino. Plantas com um 

teor de K adequado estão capacitadas a suportar longos períodos de baixa umidade do 

solo, uma vez que o K na planta afeta a facilidade que a mesma possui de extrair água do 

solo (JIN et al., 2011). Chaves et al. (2002) citam que vários experimentos mostraram que 

as respostas dos estômatos são muitas vezes mais diretamente relacionadas à umidade do 

solo do que à condição de água na folha, já que nestes trabalhos verficou-se que o 

fechamento dos estômatos ocorreu em resposta à migração de compostos químicos 

sintetizados nas raízes em condição de desidratação. A desidratação nas árvores pode 

estimular a síntese do ácido abscísico (ABA) o qual estimula, por sua vez, o fechamento dos 

estômatos. Isso ocorre porque as concentrações de ABA no xilema, provavelmente 

produzido na coifa das raízes, aumentaram com uma condição de ressecamento do solo.  
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Árvores com deficiência potássica apresentam fenótipo e sintomas fisiológicos 

típicos, como redução do crescimento da parte aérea, fechamento dos estômatos e 

murchamento das folhas, condições que levam à redução da fotossíntese e da regulação da 

transpiração (JIN et al., 2011).  

A literatura é vasta quanto ao efeito da fertilização com NPK e seus efeitos sobre a 

produtividade de florestas de eucalipto. Contudo, estudos que visam conhecer o efeito 

isolado do K em espécies arbóreas são escassos (RÖMHELD; KIRKBY, 2010). Sabe-se que 

o íon K+ é o único cátion monovalente essencial para as árvores, apresentando alta 

mobilidade, não faz parte de nenhum composto orgânico e constitui um dos elementos mais 

absorvidos (MALAVOLTA, 1980), concentrando-se no citoplasma das células e controlando 

os processos osmóticos, síntese de proteínas e transporte de solutos pelo floema 

(CAKMAK, 2005). 

A resposta significativa do gênero Eucalyptus à disponibilidade de K tem sido 

estudada no Brasil e outros países, com destaque para as pesquisas de Silveira et al. 

(1995), Herbert (1996); Gava (1997), Faria et al. (2002), Gonçalves et al. (2008), Laclau et 

al. (2009), Almeida et al. (2010), Wright et al. (2011) e Christina et al. (2015). Silveira et al. 

(1995, 1998) mostram que o K foi um dos nutrientes com deficiência mais frequente em 

florestas brasileiras, destacando que a quantidade de K trocável é baixa em solos de regiões 

tropicais. Silveira (2000) em estudo nutricional de árvores, mostra que 40% do K foi 

encontrado no lenho de Eucalyptus, seguido pelas folhas com 25%. Battie-Laclau (2013) e 

Battie-Laclau et al. (2014b) mostraram que a aplicação de KCl aumentou em 45% a altura 

do E. grandis, até o terceiro ano. Já Castro (2014) descreve, para o mesmo experimento, 

que o uso de KCl incrementou até 2,6 vezes o volume do tronco em relação às árvores 

controle. Legoas (2015) mostrou que, independente do regime hídrico, a aplicação de K 

aumentou consideravelmente o diâmetro, altura e volume das árvores de E. grandis. 

Ainda na mesma área experimental, Christina et al. (2015) mostraram que a 

produtividade primária bruta (PPB) média foi 28% menor sem a adição de K (controle), 

durante os três primeiros anos do plantio (com ou sem exclusão parcial de chuvas). Na 

condição sem K houve a redução da radiação ativa absorvida fotossinteticamente em 20% e 

da eficiência de uso da luz (para assimilação em carbono) em 10%, durante todo o período 

de crescimento. Com a adição de K, a condição de exclusão parcial de chuvas diminuiu o 

GPP em 25% e a eficiência de uso da luz (para assimilação em carbono) em 21%. O efeito 

da combinação da condição sem K e com exclusão parcial de chuvas foi menos severa do 

que a soma dos efeitos de deficiência em K e deficiência em água individualmente, levando 

à redução da biomassa do tronco e da produtividade primária bruta. A modelagem proposta 

mostrou que a fertilização com K e deficiência em água influenciaram, sobretudo, a 

absorção da radiação devido às mudanças no índice de área foliar e na altura das árvores. 
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As mudanças na PPB e na eficiência do uso da luz foram, entretanto, conduzidas por um 

conjunto mais complexo de parâmetros da árvore, especialmente aqueles que controlam a 

absorção de água pelas raízes e as capacidades fotossintéticas das folhas. 

 

3.5 Efeito da fertilização com sódio em árvores de eucalipto 
 

Devido ao aumento da salinidade causada por fatores antrópicos e pelas mudanças 

climáticas, a função e efeitos do Na nas plantas tem sido destacada recentemente 

(RENGASAMY, 2010; FAROOQ et al., 2015). Laclau et al. (2003) estimam que no Brasil a 

área total de solos salinos ricos em NaCl ultrapasse quatro milhões de hectares, o qual se 

estende não só em áreas costeiras, mas também em regiões semi-áridas, áridas e sub-

úmidas. A possibilidade de expansão das áreas florestais para solos nestas condições exige 

estudos prévios quanto a possível intolerância e capacidade de desenvolvimento das 

árvores em um solo rico em Na.  

Sabe-se que altas concentrações de sais no solo podem ser tóxicas para as plantas, 

principalmente por impedir a retirada de água do solo pelas raízes, causando problemas no 

balanço osmótico e iônico (MARSCHNER, 1995; MUNNS; TESTER, 2008). Além disso, os 

efeitos prejudiciais da salinidade do solo estão intimamente relacionados com altas 

concentrações de Na+ e deficiência em K+ (ZHANG; OLIVER; BUSSE, 2006). Poucas 

pesquisas explicam o efeito isolado do Na+ em plantas, destacando-se Leigh e Tomos 

(1983), Johnston, Grof e Brownell (1988), Blom-Zandstra, Vogelzang e Veen (1998), White 

(1999), Gorham (2006), Nabil e Coudret (2008) e Kronzucker e Britto (2011). 

Entretanto, existem plantas que conseguem lidar com essa situação, desenvolvendo 

a capacidade de controle da captação de Na+ pelas raízes, transporte de Na+ pelo xilema e 

capacidade de extrusão do Na+ excedente. Neste sentido, pesquisas no intuito de conhecer 

melhor a tolerância do gênero Eucalyptus têm sido realizadas. Marschner (1995) em estudo 

sobre os efeitos do Na, caracterizou quatro comportamentos distintos em árvores de acordo 

com a resposta da aplicação deste elemento no crescimento. Associado a este estudo, Taiz 

e Zeiger (2009) mostram quais as funções metabólicas que necessitam da presença do Na 

para ocorrem normalmente.  

Marcar (1993, 2002) e Feikema et al. (2010) comprovaram a tolerância à salinidade 

em um estudo com eucalipto na Austrália. No Brasil, Almeida et al. (2010), Sette Junior 

(2010), Battie-Laclau (2013), Castro (2014), Franco (2014) e, mais recentemente, Legoas 

(2015) avaliando a fertilização sódica em E. grandis ao longo de quatro anos, concluíram 

que a nutrição com Na foi satisfatória, com valores de incremento em diâmetro do tronco e 

biomassa superiores às árvores controle e menores que as árvores que receberam KCl, 

porém com valores próximos. Estes resultados sugerem que o gênero Eucalyptus pode ser 
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tolerante a determinados níveis de Na, podendo se desenvolver e produzir biomassa. 

Apesar destes avanços, muitos aspectos sobre o papel do Na nas árvores ainda devem ser 

esclarecidos; pouco se conhece sobre o transporte interno do Na+ e como as plantas 

desenvolvem estratégias de sobrevivência à salinidade (KRONZUCKER; BRITTO, 2011).  

 

3.6 Substituição do potássio pelo sódio 
 

Fisiologicamente, o Na+ e o K+ compartilham várias funções nas plantas 

(SUBBARAO et al., 2003; RODRIGUES-NAVARRO; RUBIO, 2006). Subbarao, Chauhan e 

Johansen (2000) afirmam que o equilíbrio osmótico não constitui uma função específica do 

K+, podendo ser substituído por outros cátions como o íon Na+. Almeida (2009) explica que o 

Na assume funções semelhantes ao K no metabolismo vegetal, sendo ambos elementos 

alcalinos. Quando as concentrações de K são baixas, Kronzucker e Britto (2011) explicam 

que a função de regulação estomática por parte do Na é clara em árvores que receberam 

este fertilizante. Além disso, os mesmos autores observaram que em regiões com déficit 

hídrico, árvores com baixos teores de NPK conseguiram se desenvolver devido à presença 

de Na no solo.  

Marschner (1995), Sette Junior (2010) e Gattward et al. (2012) explicam que, em 

termos fisiológicos, existe a possibilidade do Na substituir o K total ou parcialmente, visto 

que o Na constitui um soluto osmoticamente ativo nas plantas. Almeida et al.  (2010), em 

estudo pioneiro no Brasil, constataram que as árvores de E. grandis que receberam o 

tratamento que combinava os fertilizantes K e Na apresentaram resultados satisfatórios 

quanto ao crescimento em diâmetro do tronco. Laclau (2001) cita a possibilidade de 

substituição parcial do K pelo Na com base no comportamento das árvores de Eucalyptus 

no Congo, as quais estão expostas à maior concentração de Na.   

Estudos com E. grandis mostram um aumento da assimilação líquida de CO2 nas 

folhas, redução da limitação da fotossíntese, maior área foliar e o aumento da máxima 

condutância estomática em árvores fertilizadas com Na em relação ao controle (ALMEIDA et 

al., 2010; BATTIE-LACLAU et al., 2014b). Contudo, neste mesmo estudo, quando 

comparada a fertilização de Na com K, as árvores que receberam Na assumem uma 

posição intermediária. Almeida et al. (2010), Battie-Laclau (2013), Battie-Laclau et al. 

(2014a; 2014b), Castro (2014), Franco (2014) e Legoas (2015) mostraram um efeito positivo 

da aplicação do Na no crescimento de árvores de E. grandis sujeito à solos pobres em K, 

sugerindo a substituição parcial dos elementos pela planta para realização das atividades 

metabólicas. Entretanto, é importante destacar que a substituição total não apresentou 

resultados tão satisfatórios; Castro (2014) aponta que árvores de eucalipto fertilizadas com 
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4,5 kmol ha-1 de NaCl apresentaram 20 a 26% menos biomassa no tronco em relação às 

árvores fertilizadas com 4,5 kmol ha-1 de KCl, sugerindo a utilização conjunta do Na e K. 

A substituição total ou parcial seria de grande interesse no caso do Brasil, uma vez 

que o país é o terceiro consumidor mundial do nutriente. Em 2011 foram importados 7,6 

milhões de toneladas (o que representa um aumento de 27% em relação ao ano de 2010) e 

produzidos apenas 400 mil toneladas, quantidade que abastece apenas 9% do consumo 

nacional (IBRAM, 2012). Isso representa para o país um gasto de US$ 3,4 bilhões sendo 

que, a diminuição da dependência de fertilizantes importados reduziria os custos de 

implantação das florestas de eucalipto e, consequentemente, os custos finais da madeira. 

 

3.7 Interação do potássio e sódio com a disponibilidade hídrica 
 

A fertilização com K é considerada importante para atenuar os efeitos da seca em 

plantações de eucalipto, proporcionando às árvores melhor regulação da atividade 

estomática, melhor transporte de água no xilema e aumento da capacidade fotossintética 

(BATTIE-LACLAU, 2013, MENDES et al., 2013). Da mesma forma, o efeito positivo, já 

relatado anteriormente, pela aplicação de Na nas funções osmorregulatórias e 

fotossintéticas em E. grandis em solos pobres em K, sugere que o Na pode também estar 

envolvido no ajuste fisiológico para lidar com a seca, de maneira similar ao K (BATTIE-

LACLAU, 2013, BATTIE-LACLAU et al., 2014b). 

Teixeira et al. (1995), Silva et al. (2004), Battie-Laclau (2013) e Christina et al. (2015) 

mostram que a adubação com K, em condição hídrica não limitante, aumentou 

expressivamente a produção da madeira e a eficiência da transpiração em árvores de 

eucalipto. Porém, em período de seca, a fertilização com K melhorou os mecanismos de 

adaptação à seca de E. grandis, destacando-se alta sensibilidade estomática, rápida 

recuperação da taxa fotossintética no início da estação chuvosa, redução no potencial 

osmótico e aumento da absorção da água nas camadas profundas do solo pelas raízes 

(CHRISTINA et al., 2017). Além disso, os autores destacam que os maiores valores de 

biomassa nas árvores de eucalipto fertilizadas com K deve-se, principalmente, ao aumento 

do índice de área foliar (LAI) e maior vida útil das folhas. Teixeira et al. (2008) destaca que 

para o eucalipto, a fertilização com KCl reduziu o consumo de água/unidade de área foliar e, 

em situação de menor disponibilidade hídrica, induziu um menor consumo de água. 

Entretanto, as árvores de eucalipto de maiores dimensões que receberam KCl foram 

afetadas pela seca; Battie-Laclau et al. (2014a) concluiu que a fertilização com K induziu 

uma maior porcentagem de mortalidade, pelo alto valor do LAI e da condutância estomática 

de vapor de água demandando, por consequência, um maior consumo de água 

(CHRISTINA et al., 2015). Devido ao maior crescimento e maior demanda de água pelo 
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eucalipto, a adubação potássica acabou por agravar o déficit hídrico, tornando as árvores 

mais vulneráveis. Portanto, no contexto atual de mudanças climáticas com previsão de 

redução do regime pluviométrico, em regiões de risco severo de seca haverá necessidade 

da adaptação das práticas silviculturais para reduzir a demanda hídrica das plantações e, 

consequentemente, o risco de mortalidade (BATTIE-LACLAU, 2013). 

Diante de todo exposto, e considerando o papel do K e do Na no controle da 

condutância estomática, estudos de fertilização visando à expansão de plantações em áreas 

sujeitas ao déficit hídrico são essenciais para adequada continuação da cadeia produtiva de 

base florestal. 

 

3.8 Qualidade do lenho de eucalipto submetido ao déficit hídrico 
 

O principal constituinte das células que compõem o xilema secundário é a água, a 

qual pode ser encontrada nas paredes celulares, no conteúdo protoplasmático das células e 

como água livre nas cavidades e espaços intercelulares. O fato da água ser o principal 

constituinte dos elementos que compõem a anatomia da madeira faz com que árvores 

sujeitas ao déficit hídrico apresentem diferentes respostas a esta condição (RAVEN; 

EVERT; EICHHORN, 2010). Drew et al. (2008, 2009) demonstraram que mudanças nas 

condições do clima, como períodos de seca ou inundação, podem alterar o desempenho 

fisiológico das árvores, muitas vezes causando alterações irreversíveis na estrutura da 

madeira.  

A anatomia do lenho compreendendo basicamente os parâmetros comprimento e 

espessura das fibras e área, diâmetro tangencial e frequência dos vasos (nº/mm²), são os 

elementos mais suscetíveis às mudanças na disponibilidade hídrica (BAAS, 1973; BAAS; 

WERKER; FAHN, 1983; BARAJAS-MORALES, 1985; CARLQUIST; HOEKMAN, 1985; 

BASS; SCHWEINGRUBER, 1987; LINDORF, 1994; DE MICCO; ARONNE; BAAS, 2008; 

ROBERT et al., 2009; TREVIZOR, 2011; MCCULLOH et al., 2012; SCHOLZ et al., 2013; 

ZHAO, 2015).  Trevizor (2011), Santini Junior (2013) e Trevizor (2016) estudando a estrutura 

anatômica de espécies amazônicas e da Patagônia argentina explicam que os elementos de 

vaso têm por função conduzir a água e nutrientes por toda a árvore, sendo que a diminuição 

da água disponível no solo afeta diretamente este sistema de condução. Ainda, segundo 

Schuldt et al. (2011), a baixa pluviosidade pode comprometer a condutividade hídrica no 

alburno, acarretando uma menor produtividade final. Castro (2014) e Legoas (2015) 

observaram que árvores de E. grandis sujeitas a períodos de déficit hídrico e fertilizadas 

com K apresentaram vasos em menor quantidade e maiores em relação às árvores sem 

redução de chuvas e paredes de fibras menos espessas em relação às árvores controle, 
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sugerindo que estas mudanças na anatomia constituem estratégias para melhorar a 

eficiência no uso da água.  

Panshin e De Zeeuw (1970) explicam que o aumento da espessura da parede das 

células acontece devido à deposição de carboidratos, principalmente quando há diminuição 

do crescimento da árvore. Da mesma forma, Santini Junior (2013) observou que árvores que 

crescem em áreas de situação contrária, ou seja, com alta pluviosidade, apresentam as 

paredes das fibras mais finas e vasos em maior número e menor diâmetro. Oliveira et al.  

(2010) estudaram o comportamento de um híbrido de E. grandis com cinco anos de idade, 

submetido à dois regimes de precipitação no estado do Espírito Santo, Brasil. Nas árvores 

provenientes da região com baixa precipitação, a densidade básica (g/cm³) assumiu valores 

médios 7% maior em relação às árvores da área com maior pluviosidade.  Wimmer, Downes 

e Evans (2002) e Drew et al. (2009) também observaram que a densidade e a espessura 

das paredes das fibras aumentaram em árvores sujeitas à limitação de água.   

Gonçalez et al. (2009), em estudo conduzido para verificar a influência do clima e do 

sítio nas propriedades da madeira, observaram que a densidade e a retratibilidade 

apresentaram maiores valores nas madeiras provenientes da região sujeita ao déficit hídrico 

em relação ao sítio com alto índice de pluviosidade. Schweingruber (1988) explica que, 

basicamente, as árvores formam anéis de crescimento segundo as variações do clima, o 

que ocasiona, por consequência, variações intra-anuais de densidade. Nos períodos 

favoráveis às plantas, onde os recursos hídricos não são limitados, a temperatura é maior e 

o fotoperíodo é longo, o lenho formado apresenta coloração mais clara, menor densidade da 

madeira e vasos em maior número. Nos períodos definidos como desfavoráveis onde os 

recursos são escassos, o contrário acontece, ou seja, o lenho formado apresenta coloração 

mais escura, maior densidade e vasos em menor número (TROVATI; FERRAZ, 1984; 

TOMAZELLO FILHO, 1985; TOMAZELLO FILHO et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2012; 

CALLADO et al., 2013). 

O aumento da densidade do lenho é associado com a diminuição da disponibilidade 

de água em árvores de E. grandis (NAIDOO; ZBOŇÁK; AHMED, 2006; NAIDOO et al., 

2007); outros estudos não encontraram relação do déficit hídrico com a densidade do lenho 

de E. globulus em solos salinos (MACFARLANE; ADAMS, 1998; CATCHPOOLE; DOWNES; 

READ, 2000). Searson et al. (2004) avaliando o efeito da limitação da água na densidade do 

lenho de mudas de eucalipto encontraram resultados não consistentes; a limitação de água 

pode (ou não) afetar a densidade do lenho das plantas.  

No Brasil, as pesquisas de campo com a exclusão artificial de 37% da precipitação 

evidenciaram efeito significativo na densidade básica do lenho de árvores de E. grandis de 

quatro anos (LEGOAS, 2014). Com a disponibilidade de água no solo ocorre o estímulo do 

crescimento do tronco das árvores de eucalipto, podendo afetar a formação do lenho tardio 
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(mais denso); assim a razão do lenho tardio/inicial aumenta ou diminui a densidade média 

total do lenho. Os resultados indicam que, de modo geral, a maior disponibilidade hídrica 

apresenta maior probabilidade de alterar as propriedades do lenho, em relação às demais 

práticas silviculturais (GONÇALVES et al., 2004b). 

 

3.9 Periodicidade e crescimento em diâmetro do tronco de árvores de eucalipto e 
relação com as variáveis climáticas 
 

O crescimento e desenvolvimento das árvores dependem das variáveis ambientais, 

as quais influenciam, dentre outros fatores, a velocidade de incremento do tronco ao longo 

do tempo (DREW; DOWNES, 2009). Basicamente, as células do câmbio são diretamente 

afetadas pelas condições do clima, reagindo às mudanças. Valenziano e Scaramuzzi (1967) 

em estudo com E. camaldulensis constataram que durante o outono/inverno as baixas 

temperaturas ocasionaram a parada da atividade cambial e durante a primavera/verão a 

atividade do câmbio foi retomada. Apesar dos períodos distintos de crescimento observado, 

os autores não verificaram relação entre a precipitação e a periodicidade do crescimento em 

diâmetro do tronco. Green (1969), Marien e Thibout (1980) e Poole (1986) acompanharam 

por seis meses, dois e três anos, respectivamente, o crescimento de árvores de eucalipto.  

Todos os autores verificaram que o déficit hídrico provocado por um período sem chuvas 

ocasionou a queda da taxa de crescimento em diâmetro do tronco, visto que a reduzida 

absorção de água pelas raízes limitou a atividade cambial. 

Castro (2014) destaca que as árvores de eucalipto sujeitas ao déficit hídrico severo 

apresentaram o menor valor de incremento do tronco (chegando a nulo), sendo que a 

condição inversa, ou seja, maior valor de incremento, foi observado no verão (final da 

estação chuvosa). Com isso, o autor construiu um padrão de crescimento em diâmetro do 

tronco das árvores de eucalipto com dois períodos distintos de crescimento do tronco (i) 

baixo ou nulo no outono/inverno, pela limitação da precipitação e da temperatura, (com a 

interrupção da atividade cambial) e (ii) alto na primavera/verão pela retomada da atividade 

cambial em resposta à precipitação e à temperatura favorável.  

Existe, portanto, um nítido comportamento do crescimento do tronco das árvores de 

eucalipto em resposta à sazonalidade climática registrada com precisão pelas faixas 

dendrométricas. As variáveis climáticas interagem com as variáveis do campo, como por 

exemplo a fertilização e os tratamentos silviculturais (BATTIE-LACLAU, 2013; CASTRO, 

2014) resultando em maior ou menor incremento do tronco das árvores de eucalipto em uma 

determinada estação do ano.   

Downes et al. (1999) explicam que a interação variáveis climáticas versus 

crescimento cambial é complexa, atua durante todas as estações do ano e tem uma estreita 
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relação com a fisiologia da árvore. Laclau et al. (2005), Sette Junior (2010) e Franco (2014) 

estudaram árvores de Eucalyptus com dendrômetros por um período de monitoramento 

maior que três anos e constataram que os períodos de máximo crescimento ocorrem nas 

estações mais chuvosas e os períodos de mínimo crescimento nas estações mais secas. 

Zweifel et al. (2014) afirmam ainda que a casca de árvores de E. globulus pode agir como 

uma camada passiva às flutuações do xilema, refletindo nas medições radiais do tronco. 

 

3.10 Efeito da fertilização mineral nas propriedades do lenho de eucalipto 
 

O efeito da aplicação de fertilizantes minerais e da taxa de crescimento nas 

propriedades da madeira ainda é um assunto controverso e com resultados difusos. Muitos 

autores afirmam terem observado correlações significativas entre a densidade da madeira e 

a taxa de crescimento das árvores devido ao uso de fertilizantes. Entretanto, outros autores 

disseram não terem observado correlação. A maioria da literatura nesta área tem por 

objetivo relatar o efeito de vários fertilizantes, como o NPK, na qualidade do lenho, sendo 

poucos os trabalhos que investigaram a ação de um único elemento sobre cada uma das 

propriedades da madeira. 

Barrichelo e Shimoyama (1994) descrevem a importância de existir estudos neste 

assunto para árvores do gênero Eucalyptus. Os autores explicam que a atividade cambial, 

que é responsável pela formação do lenho, é controlada pela produção de hormônios nas 

gemas apicais e pela presença dos carboidratos produzidos nas folhas. Diante disso, 

deficiências nutricionais, como a de K, podem reduzir a biomassa aérea, acarretando a 

diminuição da produtividade fotossintética, comprometendo a atividade do câmbio. 

Larson (1967), Jacob e Balloni (1978) e Andrade et al. (1994) explicam que a 

quantidade e tipo de fertilizante e o período do ano em que foi aplicado podem causar 

alterações na qualidade da madeira de eucalipto produzida. Kikuti e Namikawa (1990) e 

Raymond e Muneri (2000) afirmam que, em estudo com E. saligna, não houve mudanças 

nas propriedades do lenho causadas pela aplicação de fertilizantes.  

Siddiqui (1972) estudou a influência da fertilização na ultraestrutura da parede celular 

e na composição química do lenho e Jian Ju et al. (1998), Silva et al. (2005) e Arantes et al. 

(2011) investigaram os efeitos da fertilização nas propriedades químicas do lenho no gênero 

Eucalyptus. Os resultados indicam que a fertilização pode provocar alterações na 

constituição química da parede celular, influenciando as propriedades da madeira (ZOBEL, 

1992). 

Estas mudanças ocasionadas no lenho podem tornar o uso de determinada madeira 

mais adequada para um determinado fim, em detrimento de outro. Lima (2005) concluiu que 

o aumento significativo do incremento das árvores fertilizadas, não implicou 
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necessariamente em mudanças das propriedades medidas em amostras de madeira. Deve-

se lembrar ainda que o estudo do efeito da fertilização sobre a qualidade do lenho implica 

em considerar outros fatores como clima e fertilidade do solo (CHRISTINA et al., 2015).  

A transição da madeira juvenil para adulta pode ser influenciada pela fertilização 

(LARSON, 1969). Garcia (1998) constatou que a fertilização influenciou nos resultados de 

densidade básica. Migliorini et al. (1988) concluíram que a densidade básica do lenho foi 

inversamente proporcional ao ritmo de crescimento das árvores em estudo conduzido em 

florestas de E. grandis de sete anos. Mello (1968) explica que a densidade básica, a 

espessura e o comprimento das fibras em árvores de E. saligna não sofreram efeito da 

aplicação de NPK. Vital (1990) cita muitos trabalhos que tiveram resultados conflitantes 

quanto à relação densidade básica e fertilização.  

Fromm (2010) observou que a baixa concentração de K causou a diminuição do 

diâmetro tangencial dos vasos. Tomazello Filho (2006) explica que a fertilização causou o 

aumento do comprimento das fibras, contudo o autor não observou diferenças significativas 

nas dimensões dos vasos do lenho de E. grandis x urophylla sujeitas à tratamentos de 

fertilização e irrigação. 

Sette Junior et al. (2009, 2010, 2014), Castro (2014), Freitas et al. (2015) e Legoas 

(2015) demonstraram que as dimensões de fibras e vasos de E. grandis foram 

significativamente afetadas pela fertilização com K e Na ao longo de quatro anos de 

experimentação; a frequência dos vasos foi maior em árvores de menor crescimento e a 

porcentagem de área ocupada pelos vasos foi maior no lenho das árvores de maior 

crescimento. Dunisch, Bauch e Muller (1998) explicam que a fertilização com K foi 

fundamental para diferenciação dos traqueídeos de Picea abies. Em estudo semelhante, 

Silveira (2000) verificou que a aplicação de K causou um aumento significativo no 

comprimento e na largura das fibras de quatro progênies da espécie E. grandis.  

 

3.11 Propriedades do lenho 
Algumas propriedades da madeira de fundamental importância para este trabalho 

serão explanadas a seguir.   

 

3.11.1 Arquitetura dos vasos 
 

Em escala global, dos polos em direção ao Equador, observa-se um gradiente de 

distribuição das chuvas, o qual impacta a diversidade, produtividade e estrutura das 

florestas (GENTRY, 1988; CLARK et al., 2001; ENGELBRECHT et al., 2006). Neste 

contexto, a disponibilidade de água exerce uma forte influência sobre a estrutura anatômica 
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das árvores, e por isso padrões diferenciados das estruturas de condução de água e 

metabólitos têm sido relacionados aos diversos tipos de clima.  

As características anatômicas do xilema são resultado da demanda por sustentação, 

armazenamento e transporte de água pela árvore sob o aspecto de mudanças das 

condições climáticas (ZWEIFEL et al., 2006; OLANO et al., 2013). Galle et al. (2010) 

mostram que estas características anatômicas podem representar um reflexo das respostas 

fisiológicas da planta ocorrida depois de uma situação de estresse abiótico, como falta de 

água por exemplo.  

O design hidráulico das árvores influencia o movimento da água das raízes até as 

folhas, assim diferentes arquiteturas hidráulicas podem causar consequentes diferenças na 

resposta da árvore à um período seco ou muito chuvoso. Sabe-se muito pouco sobre as 

vantagens e desvantagens da planta desenvolver (ou não) determinada característica 

anatômica e a provável contribuição dessa mudança para estratégias de adaptação ao clima 

e competição ecológica entre espécies (TYREE; EWERS, 1991; FONTI et al., 2010; 

CHRISTINA et al., 2017). 

Pesquisas apontam que a arquitetura hidráulica tem um papel fundamental na 

estratégia adaptativa das árvores (CARLQUIST 1975, 1983, 1989; ZIMMERMANN 1978, 

1983; BAAS; CARLQUIST, 1985; BAAS; SCHWEINGRUBER 1987; TYREE; SPERRY 1989; 

TYREE; EWERS 1991; TYREE; DAVIS; COCHARD, 1994; HACKE; SPERRY 2001; 

SPERRY, 2003; BAAS et al., 2004). Vários autores apontam mudanças ecológicas e 

filogenéticas no lenho das árvores e sugerem que tais mudanças são possíveis mecanismos 

evolutivos responsáveis por essa capacidade de adaptação às mudanças do ambiente 

(BAILEY; TUPPER 1918; CARLQUIST 1975, 1980; BAAS 1976, 1982; BAAS et al., 2004; 

EWERS; FISHER 1991) ou até mesmo no contexto das mudanças climáticas (ANDEREGG; 

MEINZER, 2015). De Micco, Aronne e Bass (2008) em estudo com árvores e arbustos 

mediterrâneos, explicam que, em geral, as árvores dessa região apresentam alta eficiência 

no transporte da água. Diversas espécies de arbustos apresentam xilema especializado na 

rápida condução da água (quando disponível) com vasos de placa de perfuração simples e 

diâmetro mais largo no lenho inicial. Além disso, apresentam vasos mais estreitos no lenho 

tardio e traqueídeos vasicêntricos como uma estratégia de segurança para os períodos de 

seca (BAAS; CARLQUIST, 1985; FAHN; WERKER; BAAS, 1986; CARLQUIST, 1989). 

Scholander et al. (1965) descrevem, de forma experimental, a existência de uma 

pressão negativa no xilema de árvores; os autores ressaltam que as paredes lignificadas 

dos elementos de vaso ou traqueídeos conferen resistência à esta pressão. Contudo, o 

possível bloqueio da coluna de água e subsequente formação de bolhas pode acontecer, 

por exemplo, em situações de déficit hídrico, acarretando um fenômeno conhecido como 

cavitação ou embolia (ZIMMERMANN; BROWN, 1971).  
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A cavitação é considerada um dos principais fatores que levam a redução da 

produtividade das árvores, podendo ocasionar a morte da planta durante um período de 

seca (MCDOWEL et al., 2008). Nesta situação, há uma redução do fornecimento de água 

para as folhas, acarretando o decréscimo do potencial hídrico (MASRAHI, 2014). Na 

sequência, há um desencadeamento de embolia; o embolismo espalha-se de elemento para 

elemento por meio das placas de perfuração até que todo vaso torna-se inutilizável para 

transporte (HACKE; SPERRY, 2001). Neste caso, paredes celulares mais espessas, ou 

seja, tecidos com maiores densidades, podem evitar a cavitação. Além disso, as árvores 

lidam com a seca esperando condições climáticas mais favoráveis ao crescimento para 

reparar estas falhas, por meio do preenchimento dos vasos que sofreram cavitação ou 

produzindo novos (SPERRY et al., 2008). 

Uma vez que a cavitação é inversamente influenciada pela funcionalidade do sistema 

hidráulico em condições de seca, a sobrevivência das árvores dos manguezais, por 

exemplo, constitui um caso de estudo particular. Robert et al. (2009) estudaram a arquitetura 

dos vasos de duas espécies de árvores de manguezais, Avicennia marina e Rhizophora 

mucronata. A densidade de vasos de ambas espécies e o agrupamento de vasos da A. 

marina são maiores em ambiente de maior salinidade. Neste contexto, os autores afirmam 

que estas espécies têm um sistema de transporte de água considerado eficiente para 

situações de seca. 

Sob o ponto de vista funcional, características anatômicas que afetam a 

condutividade e, consequentemente, a vulnerabilidade à cavitação tem sido amplamente 

investigada (ZIMMERMANN 1982, 1983; EWERS 1985; SALLEO; LO GULLO 1993; LO 

GULLO et al., 1995; WAGNER et al., 1998; MARTÍNEZ-VILALTA et al., 2002; SPERRY 

2003, HACKE et al., 2006; PITTERMANN et al., 2006; SPERRY HACKE; PITTERMANN, 

2006). Do mesmo modo, estudos sobre a arquitetura dos vasos das diversas árvores 

distribuídas nos biomas em função do clima, mostram uma alta correlação da resistência à 

cavitação com a média anual de precipitação, principalmente em angiospermas perenes 

(MAHERALI; POCKMAN; JACKSON, 2004). 

Particularmente, o estudo da influência do clima na anatomia do lenho de árvores de 

eucalipto é interessante, visto que a espécie apresenta rápida resposta às condições 

climáticas e ampla capacidade adaptativa (FRANKS; DRAKE; FROEND, 2007; CALLISTER 

et al., 2008). Searson et al. (2004) em pesquisa com E. grandis e E. sideroxylon, apontaram 

diferenças evidentes no diâmetro do vaso em resposta à limitação de água no sentido 

medula-casca, com um significativo aumento da parede das fibras, em contraste com uma 

menor frequência de vasos. Ainda, Fonti et al. (2010), em profuda revisão do assunto, 

descrevem essa mudança anatômica do lenho, devido às mudanças do clima, de acordo 

com os anéis de crescimento.  
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Entretanto, é importante esclarecer que a vulnerabilidade e a condutividade relativa 

são parâmetros baseados em conceitos hipotéticos sem uma base de cálculo hidráulico 

absoluto, mas sim baseado nos parâmetros anatômicos. Diante disso, a eficiência e 

segurança do sistema hidráulico das plantas depende não só dos vasos, como também da 

espessura da parede celular, das características das membranas das pontoações e a 

densidade da madeira (MCCULLOH; SPERRY 2005; SPERRY et al., 2006), além de outras 

características herdáveis e capacidade de plasticidade das espécies (AL-KHALIFAH et al., 

2006).  

A adaptação da anatomia da madeira sob uma condição de déficit hídrico é 

complexa e pode envolver a espessura da membrana e a porosidade das pontoações, 

comprimento, diâmetro e agrupamento de vasos e densidade da madeira (LENS et al., 

2013). Estas estruturas anatômicas e físicas estão estritamente relacionadas com a 

capacidade de resistência do xilema à cavitação e aumento do suporte biomecânico 

(HACKE; SPERRY, 2001).  

A dendrocronologia, como ciência da datação dos anéis de crescimento de árvores 

de climas sazonais, iniciou-se em 1901 por A. E. Douglass, ao estudar as correlações entre 

a largura dos anéis de Pinus sp e a periodicidade de secas em diversas regiões do Arizona, 

EUA (DOUGLASS, 1914). Eventos ambientais específicos que afetam a atividade cambial 

deixam impressões na anatomia da madeira (dentro do anel de crescimento). A 

dendrocronologia tem sido freqüentemente usada para reconstruir a distribuição temporal de 

eventos descontínuos com base nessas impressões (WIMMER, 2002). Estudos recentes 

descreveram essas impressões em relação ao efeito da seca (FONTI et al., 2010; VIEIRA et 

al., 2017).  

Em regiões onde ocorrem períodos bem demarcados de seca, a largura dos anéis de 

crescimento está diretamente relacionada com o período de disponibilidade de água 

(DÉTIENNE, 1995). Em áreas de clima tropical, o limite dos anéis das diversas espécies é 

formado, em geral, durante a estação seca mais longa, expressando o ritmo da atividade 

cambial. Contudo, devido principalmente às grandes variações de temperatura e 

precipitações nas regiões tropicais, podem acontecer situações em que os anéis não são 

claramente marcados ou estão ausentes, acarretando maior dificuldade para a identificação 

e a datação desses anéis (DÉTIENNE, 1995).  

A dificuldade enfrentada pelas plantas que crescem em situação de seca, referente à 

eficiência versus segurança do transporte de água, é um assunto muito citado entre 

pesquisadores da área. Árvores sujeitas à períodos de déficit hídrico apresentam, 

normalmente, características específicas na anatomia da madeira que permitem alta 

eficiência no transporte de água (quando a mesma está disponível), enquanto que podem 

manter a segurança da arquitetura hidráulica durante períodos de seca (DE MICCO, 
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ARONNE, BAAS, 2008). Contudo, diz-se que quanto maior a eficiência do xilema, maior a 

vulnerabilidade da planta à falha (WHEELER et al., 2005; EILMANN et al., 2011). Alta 

densidade, maior agrupamento e diminuição no diâmetro dos vasos têm sido mencionados 

como adaptação para evitar a redução da capacidade hidráulica depois da cavitação (BASS; 

WECKER; FAHN, 1983). 

Segundo Steppe, Sterck e Deslauriers (2015), atualmente, os maiores desafios de 

pesquisas na área de arquitetura dos vasos são (i) quantificação dinâmica do crescimento 

diário (em carbono) no tronco; (ii) como essa dinâmica do carbono interage com a dinâmica 

da água pelo tronco (como o tronco coordena a reparação de embolismo e turgescência das 

células e, ao mesmo tempo, o crescimento do tronco) e (iii) entender como funciona os 

padrões de variação sazonal de crescimento do tronco. Os autores propõem, como 

alternativa de respostas destas questões, a combinação de metodologias de anatomia, 

ecofisiologia, dendrocronologia e ecologia para estudar a dinâmica do carbono e da água 

em uma mesma planta simultaneamente. Por consequência, este tipo de estudo pode gerar 

dados para construção de modelos de crescimento.  

 

3.11.2 Compostos químicos da madeira: extrativos 
 

As células do lenho das árvores são constituídas por macromoléculas de 

polissacarídeos (celulose, hemicelulose) e lignina. Outros constituintes de baixa massa 

molecular podem ser encontrados nos canais resiníferos, ductos gomíferos das células 

parenquimáticas, cerne e fora da parede celular e são denominados, de forma geral, de 

extrativos (SJÖSTRÖM, 1993). Assim, determinadas espécies podem ser caracterizadas em 

função da composição e quantidade de seus extrativos, que são encontrados também na 

casca, folhas, flores, frutos e sementes (SILVÉRIO, 2008).  

No tronco das árvores, os extrativos se acumulam na região mais interna, chamada de 

cerne, a qual é fisiologicamente inativa e é constituída por células mortas (STEVANOVIC; 

PERRIN, 2009). Nesta região, basicamente, os compostos de reserva foram removidos e a 

deposição de produtos do metabolismo secundário no lume e na parede das suas células 

confere coloração mais escura à esta parte do lenho (HILLIS, 1962). Ainda, Hillis (1965) 

destaca que as principais características da formação do cerne em árvores de eucalipto são 

(i) perda do núcleo das células parenquimáticas, (ii) aumento do teor de extrativos e (iii) 

diminuição do teor de umidade e do pH devido à compostos ácidos dos extrativos. 

Os extrativos da madeira compreendem uma ampla classe de compostos químicos, 

que podem ser removidos utilizando solventes orgânicos ou água (HILLIS, 1962; 

STEVANOVIC; PERRIN, 2009). A composição dos extrativos pode variar de forma 

significativa entre diferentes espécies de madeira e também dentro das diferentes partes da 
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árvore (HILLIS; BROWN, 1984). Larson (1969) destaca que até mesmo o uso de fertilizantes 

pode acarretar alterações nas características químicas da madeira. Franco (2014), em 

estudo com E. grandis sobre o teor de extrativos totais em árvores controle e fertilizadas 

com K e Na, observou maiores teores nas árvores controle, sugerindo as condições de 

crescimento lento (por não haver fertilizantes) favoreceu a maior produção de extrativos pela 

árvore. Já Sette Junior (2010) em estudo semelhante, descreveu a constituição química de 

E. grandis de acordo com os anéis de crescimento e observou que os teores de extrativos 

totais sofreram redução do anel 1 (mais próximo à medula) para o anel 4 (mais próximo da 

casca), na ordem de 63-70%, 47-60% e 37-70%, nos tratamentos controle, K e Na, 

respectivamente. Já Castro (2014) observou maiores valores de teor total de extrativos nas 

árvores fertilizadas com K em condição de exclusão parcial de chuvas, sugerindo que o 

maior crescimento causado pela fertilização induziu a uma condição maior de estresse na 

planta, provocando maior produção de extrativos para suportar a condição de água limitada.  

Na indústria de papel e celulose, dependendo dos procedimentos que antecedem o 

processo de fabricação da polpa, como a época de colheita, a forma de transporte e a 

estocagem da madeira, a quantidade e composição dos extrativos na madeira podem mudar 

consideravelmente. Silvério (2008) faz uma revisão sobre os principais compostos presentes 

nos extrativos e como são suas estruturas moleculares.  

Extrativos presentes na madeira de coníferas e folhosas causam problemas na 

produção em indústrias de papel e celulose (ALLEN, 1988). A acumulação de pequenas 

quantidades de extrativos da madeira nos maquinários pode resultar no desligamento das 

operações e, consequentemente, na redução da produção, maiores custos operacionais e 

aumento da incidência de defeitos de qualidade (HILLIS, 1962; HILLIS; SUMIMOTO, 1989).  

Os grânulos que se acumulam nos equipamentos e as manchas de impureza na 

polpa celulósica são chamados de pitch e contêm quantidades consideráveis de compostos 

lipofílicos (MUTTON, 1962). Os extrativos lipofílicos da madeira, também conhecidos como 

resinas, são compostos principalmente de ácidos graxos, ácidos resínicos, ceras, álcoois, 

terpenos, esteróis, ésteres de esteróis e glicerídeos (SJÖSTRÖM, 1993) e apresentam 

comportamento químico diferente durante e após a polpação. Durante o processamento da 

madeira na indústria, os extrativos lipofílicos são difíceis de remover e, em madeiras 

resinosas, o problema de formação de pitch é ainda maior (GUTIÉRREZ et al., 1999).  

Encontrar soluções para este problema começa com a identificação dos extrativos 

presentes na madeira que podem levar à formação do pitch. Há muitos estudos sobre a 

composição de extrativos de algumas madeiras de coníferas e folhosas comumente usadas 

na indústria de celulose e papel (HILLIS 1962; FENGEL; WEGENER, 1984; ROWE, 1989). 

Contudo, pouco se sabe ainda sobre a composição de extrativos da madeira de eucalipto, 

que é amplamente utilizado para fabricação de papel e celulose em indústrias de diversos 
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países. Gutiérrez et al. (1999) citam que, entre as diferentes espécies de Eucalyptus, o E. 

globulus é a matéria-prima economicamente mais importante para a produção de celulose e 

papel na Espanha. Estudos publicados sobre a composição química de extrativos da 

madeira de E. globulus referem-se principalmente à fração mais polar que contém fenóis e 

polifenóis (YAZAKI; HILLIS 1976; CHARRIER; MARQUES; HALUK, 1992) e, quanto à 

fração lipofílica cita-se a ocorrência de vários ácidos graxos, hidrocarbonetos e sitosterol 

livres e esterificados (SWAN; ÅKERBLOM, 1967). 

Gutiérrez et al. (1999) e Barbosa, Maltha e Cruz (2005) fizeram a determinação 

química de extrativos lipofílicos da madeira de E. globulus e E. grandis, respectivamente, 

visando os resultados como um respaldo para indústria de polpação kraft. Compostos como 

esteróis, ésteres de esteróis, hidrocarbonetos e triglicerídeos foram identificados. O teor de 

extrativos totais em acetona foi de 1,52% e 1,62%, respectivamente. Tal identificação 

permitirá a indústria a encontrar soluções biotecnológicas ou fisicoquímicas efetivas para a 

remoção dos compostos responsáveis pela deposição de pitch.  

As árvores sujeitas ao déficit hídrico podem produzir metabólitos secundários para 

protegê-las, por exemplo, da inibição do crescimento como uma resposta adaptativa à seca 

(LEVITT, 1980; RAMBAL, 1992; BUSSOTTI et al., 2002; KOZLOWSKI, 2003; BOVY et al., 

2010). Entre todos os metabólitos secundários sintetizados pelas plantas, os compostos 

fenólicos, terpenos e flavonoides são os mais difundidos (WINKEL-SHIRLEY, 2002; 

TURTOLA et al., 2003; SHVALEVA et al., 2005; MAZID; KHAN, MOHAMMAD, 2011; 

LEPIKSON-NETO et al., 2013). A biossíntese destes compostos está associada a outras 

moléculas, como açúcares ou proteínas, e apresentam uma ampla função fisiológica. A 

relação entre a formação dos compostos e a capacidade de resistência da planta às 

doenças, pragas e estresse é relatada por vários autores (DICKO et al., 2005; TORRAS-

CLAVERIA et al., 2012). Grace e Logan (2000) e Torras-Claveria et al. (2012) afirmam que a 

via fenilpropanoide, responsável pela síntese de um conjunto de metabólitos fenólicos é, 

geralmente, induzida por algum tipo de estresse e desempenha funções específicas de 

proteção à planta como dissipação alternativa de energia fotoquímica, melhorando a 

capacidade antioxidante da célula das folhas.  Entretanto, poucos estudos determinaram 

através dos extrativos da madeira a composição e efeitos de metabólitos secundários 

produzidos no lenho das árvores. Neste sentido, Fukushima et al. (2010) ressaltam que este 

estudo é essencial para determinar com precisão a função de metabólitos secundários e 

elucidar os mecanismos finos de coordenação dos diversos processos biológicos nas 

diferentes partes da árvore.   

Em termos de determinação do teor de extrativos totais (em solventes orgânicos ou 

água) em Eucalyptus, diversos autores podem ser citados, conforme pode ser observado na 

Tabela 1.  
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Tabela 1. Diferentes autores e os valores de teor de extrativos totais (em solventes orgânicos ou 
água) encontrados no gênero Eucalyptus 
Autores Espécies Teor de extrativos totais em % 

Trugilho, Lima e Mori (2003) E. grandis 6,71 
Colodette et al. (2004) 10 sp. do gênero Eucalyptus 1,30 - 2,70 

Barbosa, Maltha e Cruz (2005) E. grandis 1,62 
Silva et al. (2005) E. grandis 4 

Franco (2014) E. grandis 2,07 - 2,87 
Sette Junior et al (2014) E. grandis 2,80 - 3,90 
Zanuncio et al. (2014) 6 sp. do gênero Eucalyptus 1,41 - 6,94 
Trugilho et al. (2015) 4 clones e 5 sp. de Eucalyptus  5,71 - 7,14 
Costa et al. (2017) E. camaldulensis 0,79 - 5,08 

Ferreira et al. (2017) E. urograndis  2,65 - 3,14 
 

3.12 Princípios da espectroscopia no infravermelho  
 

A espectrometria de absorção molecular na região infravermelho (IR: Infrared) é uma 

ferramenta de análise qualitativa e quantitativa de diversos tipos de amostras. Ela mede a 

absorção de radiação infravermelha por ligações químicas em um material (TAIZ; ZEIGER, 

2009). Esta técnica permite a aquisição dos espectros de diversas formas, tais como 

refletância difusa, refletância total atenuada, transmitância direta, entre outros. Seu uso é 

simples, rápido, direto e exige um preparo mínimo das amostras em análise. A região do IR 

refere-se à zona do espectro electromagnético compreendido entre a região do visível e as 

micro-ondas e é dividida em três, sendo o infravermelho distante (FIR: Far Infrared), o 

infravermelho médio (MIR: Middle Infrared) e o infravermelho próximo (NIR: Near Infrared) 

(Figura 1) (SCHRIEVE; MELISH; ULLMAN, 1991). A Tabela 2 mostra, em resumo, a região 

do infravermelho, respectivo comprimento de onda e característica medida, conforme 

definição internacional da ASTM. 

 

 
Figura 1. Composição do espectro eletromagnético 
Fonte: Taiz e Zeiger (2009) 
 



45 
 

Em linhas gerais, um espectro de absorção IR é simplesmente um registro do 

número e tipos de movimentos das vibrações de moléculas possíveis para uma amostra em 

estudo. Cada mólecula possui um espectro de absorção único, como se fosse uma 

“impressão digital” (BARBOSA, 2007; SANTOS, 2007). Quando se conhece a localização 

das bandas de absorção de cada grupo funcional, é possível fazer a caracterização da 

amostra e, quando conhecida a intensidade das bandas, a determinação da concentração 

dos seus constituintes.  

 
Tabela 2. Região do infravermelho, respectivo comprimento de onda (nm) e característica medida 

Região Comprimento de onda (nm) Característica medida 

Infravermelho Próximo (NIR) 780 a 2500 

overtones e combinações de 
bandas de vibrações moleculares 
fundamentais, especialmente de 

estiramento e deformações 
angulares. 

Infravermelho Médio (MIR) 2500 a 25000 

vibrações moleculares 
fundamentais: estiramentos, 

deformações angulares, abano, 
tesoura. 

Infravermelho Distante (FIR) 2,5 x 104 a 106 rotações moleculares. 
Fonte: Definição internacional ASTM, adaptado de Milagres (2009) 

 

Skoog, Holler e Crouch (2006) explicam que a radiação na região do IR apresenta 

maior comprimento de onda e por isso menor energia e, consequentemente, quando 

absorvidas por um sistema de moléculas são convertidas em energias vibracionais e 

rotacionais.  

A natureza dos átomos e de suas ligações é relacionada com o conceito físico de 

absorção de luz. Estas ligações não são estáticas, mas vibram constantemente o que 

provoca compressão e estiramento das moléculas, o que por sua vez resulta em um 

movimento de onda dos átomos, com frequência específica segundo os elementos 

envolvidos (PASQUINI, 2003). Por isso, quando uma luz monocromática atinge uma 

amostra, ela poderá ser refletida, absorvida ou transmitida. Porém, a molécula poderá 

absorver radiação apenas quando as vibrações de suas ligações moleculares acontecerem 

na mesma frequência de onda da radiação (VAN KEMPEN; JACKSON, 1996; BARBOSA, 

2007). 

Desta forma, apenas quando ocorre uma variação no momento de dipolo da 

molécula em decorrência dos diferentes estiramentos e deformações é que acontece a 

absorbância de energia para passar para um nível superior permitindo uma interação entre o 

campo eletromagnético da radiação IR e o sistema molecular (Figura 2). Por isso, diz-se que 

sistemas moleculares diatômicos homonucleares como O2, N2, H2, etc., não são capazes de 

absorver radiação IR, uma vez que suas vibrações não ocasionam variação do momento de 
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dipolo da molécula (WORKMAN JR.; WEYER, 2008). Por outro lado, é importante observar 

que as moléculas diatômicas heteronucleares, as moléculas poliatômicas com vibrações não 

simétricas e grupos funcionais ligados a polímeros, o que engloba a maioria dos compostos 

orgânicos e, muitos dos inorgânicos como a água, são facilmente detectadas já que apenas 

os modos vibracionais que alteram o momento dipolar da molécula são exibidos por meio de 

um espectro (BURNS; CIURCZAK, 2008).  

 

 
Figura 2. Esquema das diversas formas de vibração em uma molécula triatômica heteronuclear 
Fonte: Silva (2013) adaptado de Skoog, Holler e Crouch (2006) 

 

O NIR é uma técnica onde há medição da intensidade de absorção da luz IR 

próxima, a qual depende da vibração das ligações moleculares em cada comprimento de 

onda, na faixa de 800-2500nm (SCHWANNINGER; RODRIGUES; FACKLER, 2011) (Figura 

3). O estudo em NIR analisa os harmônicos das vibrações moleculares e, estas vibrações 

resultantes das transições harmônicas, são responsáveis pela absorção nesta região. No 

NIR, as ligações covalentes das substâncias orgânicas absorvem a energia das vibrações e, 

essa absorção, é usada para avaliação do tipo e número de ligações moleculares nas 

amostras estudadas (BARBOSA, 2007). Em geral, verifica-se que as ocorrências espectrais 

na região NIR acontecem em ligações de moléculas em que há participação do hidrogênio, 

tornando a técnica aplicável para a determinação de compostos orgânicos que contém 

ligações como C-H, N-H, O-H, C=O ou S-H (SCHWANNINGER; RODRIGUES; FACKLER, 

2011). Isso acontece já que átomos de hidrogênio vibram com maior amplitude devido à 

baixa massa atômica. Workman Jr e Weyer (2008) explicam que as bandas de absorção 
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obtidas no NIR são, portanto, provenientes dos sobretons das vibrações de estiramento que 

envolve os grupos funcionais com átomos de hidrogênio ou das combinações de módulos 

vibracionais de estiramento e deformação angular.  

 

 
Figura 3. Espectros NIR de amostras de madeira de Eucalyptus 

 

A absorção de luz com comprimento de onda específico e conhecido da região do 

NIR é medida pela diferença entra a quantidade de luz emitida pelo equipamento em NIR e 

a quantidade de luz refletida pela amostra. Por isso, como a amostra em análise apresenta 

constituições químicas e comprimento de onda específico (Tabela 3), cada material 

apresentará diferente absorção da luz e consequentemente diferente resposta (SIESLER et 

al., 2002).  

 
Tabela 3. Região espectral e respectiva natureza da transição vibracional 

Região espectral (nm) Natureza da transição vibracional 

2200 -2450 estiramento da combinação C-H 

2000-2200 estiramento da combinação N-H, O-H 

1650-1800 primeiro sobretom do estiramento C-H 

1400-1500 primeiro sobretom do estiramento N-H, O-H 

1100-1225 segundo sobretons do estiramento C-H 

950-1100 segundo sobretons do estiramento N-H, O-H 

850-950 terceiro sobretons do estiramento C-H 

775-850 terceiro sobretons do estiramento N-H, O-H 
Fonte: Costa Filho (2003) 
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Deste modo, a técnica NIR sempre vai depender dos métodos laboratoriais de 

análise, uma vez que estes servem de referência para construção do modelo de calibração 

(PASQUINI, 2003). A calibração consiste, portanto, na etapa de correlacionar o espectro 

NIR com a propriedade investigada na amostra. Normalmente, utiliza-se a calibração 

multivariada quando o número de amostras e variáveis são elevadas e, uma matriz de 

dados é gerada para as variáveis dependentes e independentes para calcular sua 

correlação. Na etapa seguinte, efetua-se a validação, qual visa avaliar a eficiência do 

modelo, testando-o em um grupo de amostras independentes daquele utilizado na 

calibração (WORKMAN JR.; WEYER, 2008).  

Tratando-se da análise NIR em madeiras, Tsuchikawa (2007), Tsuchikawa e 

Schwanninger (2013) e Tsuchikawa e Kobori (2015) são referências no assunto e 

descrevem com rigor a relação entre a absorbância e as propriedades químicas de diversas 

espécies de madeiras.  

 

3.12.1 Aquisição de uma imagem hiperespectral e métodos de análise dos dados  
 

As técnicas de imagens hiperespectrais na região do NIR (HI-NIR: Near Infrared – 

Hyperspectral Images) nos anos 1970 eram aplicadas a análises de sensoriamento remoto 

e, apenas a partir dos anos 1990 essas técnicas começaram a ser usadas na área de 

alimentos (BELLON-MAUREL; DUBOIS, 2009; AMIGO; BABAMORADI; 

ELCOROARISTIZABAL, 2015).  

Atualmente, uma grande variedade de trabalhos é apresentada na literatura com 

aplicações das técnicas de HI-NIR para a avaliação, principalmente, de produtos 

farmacêuticos (AMIGO; RAVN, 2009; CRUZ et al., 2009; AMIGO, 2010; CRUZ; BLANCO, 

2011; FRANCH-LAGE et al., 2011; BOLDRINI et al., 2012; PRATS-MONTALBÁN et al., 

2012) e produtos alimentícios (GOWEN et al., 2008; BELLON-MAUREL; DUBOIS, 2009; 

TAGHIZADEH et al., 2010; AMIGO; MARTÍ; GOWEN, 2013; HUANG; LIU; NGADI, 2014; PU 

et al., 2017; BACA-BOCANEGRA et al., 2018).  

Imagens hiperespectrais são medidas que incluem informações não apenas de alta 

qualidade, mas também em grande quantidade. Como a saída espectral de uma imagem 

fornece um conjunto maciço de dados, existe uma clara necessidade de identificar as 

ferramentas que são capazes de lidar com essas medidas e extrair qualquer conhecimento 

interpretável. Antes de iniciar a análise de uma imagem (assim como em uma análise NIR), 

normalmente duas perguntas principais devem ser feitas: (i) quais são as propriedades 

químicas e matemáticas da medição?; (ii) qual é o objetivo da análise? (WILLIAMS; 

DARDENNE; FLINN, 2017). 
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A resposta à primeira pergunta delimitará os potenciais métodos utilizados e também 

ajudará na concepção de novos algoritmos que possam levar em consideração as 

especificidades ligadas à natureza da imagem. Definir o objetivo da análise irá destacar o 

algoritmo específico a ser usado, levando em consideração a informação de entrada 

disponível e o resultado desejado (DE JUAN et al., 2009). 

O uso de ferramentas quimiométricas na análise de imagens é crucial para 

aproveitamento das medições espectrais por completo; situação à qual se opõe à 

abordagem clássica, onde apenas são tomadas informações de toda a imagem para 

fornecer representações visíveis parciais dos espectros.  

A análise de imagens é um campo que está em contínuo desenvolvimento em 

quimiometria e onde, embora algum conhecimento sólido já tenha sido construído, novas 

possibilidades de trabalho continuam a surgir. Nos últimos anos, muito esforço foi dedicado 

a explorar a informação espectral e espacial contida em uma imagem (conhecida sob a 

denominação geral de análise de imagem multivariada, MIA) e a atribuir os pixels de uma 

imagem a diferentes grupos, de acordo com a semelhança de suas características 

espectrais, ou seja, segmentação de imagem (DE JUAN et al., 2009). 

Embora exista uma série de excelentes revisões e tutoriais e, as melhorias nas 

metodologias existentes continuam a aparecer, os tópicos menos explorados incluem o uso 

de métodos de regressão ou calibração para relacionar a informação da imagem com as 

propriedades em estudo, como as concentrações químicas (GELADI; GRAHN, 1996; TRAN; 

WEHRENS; BUYDENS, 2005; GRAHN; GELADI, 2007; KROOSHOF et al., 2009). Tal como 

na espectroscopia clássica, o estudo de conteúdos químicos é particularmente relevante nas 

imagens de NIR de alimentos e produtos farmacêuticos. Os métodos de resolução 

multivariada estão entre as ferramentas mais recentes incorporadas no campo da análise de 

imagens, e estas se mostraram mais facilmente adaptadas à natureza dessas medições. Na 

verdade, os métodos de resolução podem fornecer os espectros puros e os mapas de 

distribuição dos constituintes da imagem a partir de medições de imagem bruta (DE JUAN et 

al., 2009). 

Imagens hiperespectrais representam um tipo de medida particular por conter 

informações espaciais e espectrais (e, portanto, químicas) da amostra em análise. A 

amostra é fisicamente preservada e compartimentada em pequenas superfícies ou áreas 

volumétricas, denominadas pixels ou voxels, respectivamente. Por isso, o menor elemento 

que compõe uma imagem digital é o pixel para imagens em duas dimensões ou o voxel para 

imagens tridimensionais. Porções pequenas da imagem estão determinadas ou por 

coordenadas espaciais – x e y, para os pixels ou x, y e z, para os voxels (PRATS-

MONTALBÁN; DE JUAN; FERRER, 2011). 
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Cada um dos pixels da imagem da amostra é representado por um espectro. 

Informações sobre a composição química pode ser extraído por meio de calibração dos 

dados e de um exame dos espectros e da interpretação de suas bandas ou, ainda, pelo 

confronto com uma biblioteca de espectros. As informações sobre a distribuição dos 

constituintes são, consequentemente, obtidas pela variação espectral pixel a pixel (PRATS-

MONTALBÁN; DE JUAN; FERRER, 2011).  

É importante, portanto, levar em consideração a informação espectral e espacial 

contida em uma imagem, pois essa dualidade configura a singularidade desse tipo de 

medição em oposição a outras medidas espectroscópicas de amostras. Além disso, as 

ferramentas de análise de dados também devem ter em conta este caracter 

espacial/espectral para se extrair o máximo de informação dos dados brutos. 

As imagens digitais são construídas pelas coordenadas espaciais e valores 

numéricos para cada pixel que representam a escala de cores usada. Quando a imagem 

está na escala de cinza, tem-se uma matriz de dados bidimensional, onde cada pixel está 

associado a um valor de intensidade na escala de cinza (Figura 4). Em imagens RGB (RGB: 

Red, Green, Blue) formadas a partir dos três canais de cores ditas vermelho, verde e azul 

tem-se uma matriz de dados tridimensional, formada a partir de três matrizes de dados 

conectadas, em que cada pixel terá três valores de intensidade, um para cada canal de cor 

em questão (PRATS-MONTALBÁN; DE JUAN; FERRER, 2011; SILVA, 2013). 

A imagem HI-NIR tem um espectro de alta resolução e as imagens multiespectrais 

tem alguns comprimentos de onda associados a cada pixel da imagem (DE JUAN, 2009). 

 

 
Figura 4. Esquema de uma matriz de dados de imagens HI-NIR 
Fonte: Silva, 2013 
 

A análise de imagens consiste em transformar a imagem em uma matriz de dados 

para que a mesma possa ser manipulada matematicamente. Para isso, realiza-se um 

desdobramento da matriz 3D (para imagens em RGB, multiespectrais e hiperespectrais) em 

uma matriz bidimensional. A Figura 5 mostra, esquematicamente, como acontece esse 

desdobramento. A partir deste momento, cada pixel será considerado uma amostra e os 
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valores de intensidade serão organizados em colunas, respeitando a ordem sugerida, como 

na Figura 5 por exemplo (PRATS-MONTALBÁN; DE JUAN; FERRER, 2011; SILVA, 2013). 

 

 
Figura 5. Desdobramento das matrizes 3D de imagens HI-NIR 
Fonte: Silva, 2013 
 

Como mencionado anteriormente, as imagens HI-NIR apresentam vantagem com 

relação a obtenção dos espectros clássicos de uma determinada amostra, uma vez que as 

variações espectrais de pixel a pixel fornecem informações a respeito da distribuição 

espacial dos componentes na superfície da amostra em análise. Contudo, como nos 

conjuntos de dados espectroscópicos clássicos, os espectros da HI-NIR também obedecem 

à linearidade da lei de Beer-Lambert, e são representados pela Equação 1: 

 

X = CSt + E 

 

Onde: X é a matriz de dados, C é a matriz de intensidade relativa de cada componente 

presente na amostra, S é a matriz que contém os espectros dos constituintes puros e E é a 

matriz de erros (associada àquelas informações que o modelo não consegue modelar).  

 

Na etapa de reconstituição da imagem, é possível observar o mapa de distribuição 

dos compostos com as suas respectivas concentrações (PRATS-MONTALBÁN; DE JUAN; 

FERRER, 2011; SILVA, 2013). 

Os instrumentos HI-NIR são, em geral, mais versáteis e robustos que os 

instrumentos que medem MIR ou espectro Raman. Entretanto, ao menos duas 

desvantagens são conhecidas (GRIFFITHS, 2009). A primeira desvantagem é que as 

absorções do overtone e combinações de bandas no espectro NIR são muito mais fracos do 

que os overtone correspondentes fundamentais os quais eles derivaram. Para medidas no 

modo de transmissão, a espessura ideal da amostra é aquela que produz um espectro de 

baixo ruído com bandas suficientemente fortes para permitir uma quantificação rápida. Para 

o NIR “convencional”, no comprimento de onda entre 1200 e 2450 nm, as absorções das 

(1) 
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bandas mais fortes estão em uma ordem de magnitude menor que as mais fortes ligações 

moleculares as quais eles são derivados, o que resultado no fato de que as amostras devem 

ter pelo menos 100 μm de espessura – ou seja, neste caso tem-se problemas com a 

resolução espacial final da amostra (GRIFFITHS, 2009). Ainda, para os espectros NIR de 

curto comprimento de onda (950 - 1720 nm), onde as bandas de absorção são causadas por 

transições para o terceiro ou quarto estados vibratórios dos modos de alongamento C-H, N-

H e O-H (junto com bandas de combinação fracas), a situação é ainda pior porque as 

bandas são tão fracas que a espessura da amostra deve ser aumentada para cerca de 500 

μm, embora o limite de difração seja inferior a 2 μm. É pelo menos em parte por esta razão 

que o HI-NIR raramente é usado para medições com resolução espacial muito alta 

(GRIFFITHS, 2009; VIDAL; AMIGO, 2012).   

A segunda desvantagem do HI-NIR é mais sutil, porém não menos importante, pois é 

evidente apenas para medidas de partículas em pó. A aplicação mais comum do HI-NIR é a 

caracterização de produtos farmacêuticos por espectrometria em reflectância difusa. Essas 

medidas têm uma limitação significativa em termos de sua resolução espacial causada pelo 

efeito da dispersão da luz. As medidas de deslocamento do fóton mostraram que em 

medições difusas de transmissão e reflexão, os fótons emergem de amostras em pó 

compactadas (por exemplo, comprimidos farmacêuticos) em um tempo que é muito maior do 

que seria esperado se não houvesse espalhamento (GRIFFITHS, 2009).   

Ao considerar a diversidade de metodologias existentes (e em andamento) para 

análise de imagens, seria muito ambicioso tentar explicar tudo de uma só vez em uma 

revisão bibliográfica. Em vez disso, este trabalho concentra uma descrição geral das 

principais técnicas de análise de imagens HI-NIR, sendo a maioria delas iguais às análises 

de dados adquiridos em equipamento NIR.  

Para a análise de imagens HI-NIR é necessário realizar pré-processamentos nos 

espectros. As clássicas técnicas de pré-tratamentos espectrais podem ser aplicadas, 

contudo um problema recorrente é o tamanho do conjunto de dados das imagens obtidas. 

Para uma redução do conjunto sem perda de informação relevante, utiliza-se ferramentas de 

redução da dimensionalidade da matris de dados como Análise de Componentes Principais 

(PCA), seleção de características baseada em wavelets, entre outros (DE JUAN et al., 

2009). Além disso, a PCA pode resolver o problema da alta correlação entre as intensidades 

de pixels vizinhos. Este é o método mais bem estabelecido para aplicação em conjuntos 

espectrais clássicos e apresenta grande efeito na análise de imagens (PRATS-

MONTALBÁN; DE JUAN; FERRER, 2011; SILVA, 2013; FERREIRA, 2015). 

Devido às sobreposições que os átomos podem sofrer, a interpretação da 

composição química da amostra torna-se muito mais complexa. Portanto, a técnica exige a 

necessidade de utilizar métodos estatísticos, incluídos na quimiometria, de modo a tratar os 
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espectros de uma forma multivariada (envolvendo várias regiões espectrais). Para o 

tratamento de imagens HI-NIR em RGB (ou em outros canais de cores), utiliza-se as 

técnicas de Análise Multivariada de Imagens (ESBENSEN; GELADI, 1989) a qual permite, 

entre outros, a classificação, segmentação e predição de dados obtidos da imagem 

(GELADI, 1989; SILVA, 2013).  

Na PCA, apesar das novas componentes não conter respostas químicas, as imagens 

geradas são necessárias para tornar visual a distribuição de diferentes componentes na 

amostra. Com isso, para cada componente principal é possível reconstruir uma imagem de 

scores, possibilitando o controle da homogeneidade das amostras. As novas imagens irão 

conter as informações mais relevantes da amostra e a dimensionalidade do conjunto de 

dados será significativamente menor, uma vez que apenas algumas poucas componentes 

trazem informações pertinentes relacionadas com a característica química da amostra (DE 

JUAN et al., 2009). É na análise da PCA que é possível ter um gráfico de dispersão com a 

matriz desdobrada de uma imagem de scores de uma componente versus outra, fornecendo 

informações sobre outliers e diferentes classes no conjunto de dados em análise (GELADI et 

al., 1989; FERREIRA, 2015). 

Na análise de imagens é empregada, também, a Regressão por Mínimos Quadrados 

Parciais (PLS: Partial Least Squares) para calibrações. Portanto, uma vez que a PCA busca 

as variáveis que explicam a variabilidade dos dados, a técnica PLS constrói um modelo de 

projeção usando variáveis latentes (LV: Latent Variables), as quais podem ser interpretadas 

geometricamente como uma leve rotação das PCs de forma a aumentar a correlação entre 

os dois conjuntos de dados (BRUNS; FAIGLE, 1985; WOLD; SJÖSTRÖM; ERIKSSON, 

2001). Desta forma, na análise PLS obtém-se as variáveis que apresentam a maior 

correlação entre a matriz X (matriz dos dados de medições) e Y (matriz das propriedades 

que se deseja avaliar) (DE JUAN et al., 2009; PRATS-MONTALBÁN; DE JUAN; FERRER, 

2011; SILVA, 2013). A regressão PLS é um método de processamento de dados 

desenvolvido por Svante Wold e Herman Wold em 1983 (WOLD; SJÖSTRÖM; ERIKSSON, 

2001). O método pode ser usado para analisar dados contendo muitas variáveis, com ruído, 

colineais e até incompletas em X e y (WOLD; SJÖSTRÖM; ERIKSSON, 2001).  

Uma vez realizada a conclusão da seleção do conjunto de dados a ser trabalhado, é 

necessário fazer a calibração, a qual tem como objetivo selecionar os dados para gerar o 

modelo que mais representa a relação entre os dados obtidos pela técnica HI-NIR e os 

dados obtidos em laboratório (PASQUINI, 2003). Após a calibração do modelo para uma 

determinada propriedade em análise, a acurácia de calibração deve ser testada através da 

validação. A validação avalia a eficiência do modelo matemático aplicado para um dado 

conjunto de dados. Para isso, existe a validação independente (ou externa) e a validação 

cruzada (WORKMAN JR.; WEYER, 2008). A validação independente acontece quando um 
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segundo lote de amostras é analisado, ou seja, quando se tem dois conjuntos diferentes de 

amostras. Entretanto, para validar um modelo a partir de um lote externo, as amostras 

precisam ter características iguais às usadas na calibração. Aconselha-se utilizar esse tipo 

de validação quanto se tem maiores quantidades de amostras (WORKMAN JR.; WEYER, 

2008).  

A validação cruzada é a avaliação da grandeza dos erros de previsão por meio da 

comparação dos valores das variáveis dependentes das amostras do conjunto de dados de 

calibração com as respectivas previsões, quando estas não fazem parte da construção do 

modelo de regressão. Neste caso, uma ou mais amostras são retiradas do conjunto de 

amostras usadas para fazer o modelo de calibração para, então, serem usadas como um 

conjunto de predição. As amostras da predição voltam ao conjunto de calibração e novas 

amostras são retiradas como amostras de predição e, portanto, este processo é repetido até 

que todas as amostras do conjunto de calibração passem pelo conjunto de predição 

(GELADI; KOWALSKI, 1986; WORKMAN JR.; WEYER, 2008) (Figura 6). Para selecionar o 

número ótimo de variáveis latentes, utiliza-se a validação cruzada para cada modelo PLS 

desenvolvido. 

Para medir o ajuste da validação aos dados analisados, tem-se o cálculo do 

coeficiente de determinação (R²) e da raiz quadrada do Erro Médio Quadrático de Previsão 

(RMSECV). O R² mostra qual a relação entre os valores obtidos em laboratório e os valores 

preditos nos modelos gerados com as mesmas amostras. O RMSECV é o erro da predição 

gerado na validação cruzada, retirando-se uma amostra de cada vez (ou um grupo de 

amostras). Na validação independente o erro da predição gerada é dado pelo RMSEP 

(RMSEP: Root Mean Square Error of Prediction) (SIESLER et al., 2002).  
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Figura 6. Organograma de etapas para validação do modelo 
 

Antes de serem submetidos às técnicas de modelagem quimiométricas, os espectros 

IR precisam passar por correções chamadas de pré-processamento. É importante salientar 

que, uma vez aplicadas as técnicas de pré-processamento, os resultados do conjunto de 

dados podem mudar significativamente, tanto para melhor como para pior e é o 

conhecimento e a escolha apropriada da técnica que vai fornecer o melhor resultado final. 

As técnicas de pré-processamento podem atuar nas amostras (normalização, suavização, 

MSC, derivadas, SNV, etc.) ou nas variáveis (por exemplo centrar na média, 

autoescalonamento, etc.) (BURGER; GOWEN, 2011; FERREIRA, 2015). Cada pré-

processamento vai apresentar um objetivo diferente, e a escolha da técnica deve estar de 

acordo com o tipo de correção que se deseja fazer nos dados, com o objetivo da análise e, 

por vezes, com o resultado da modelagem. Assim, técnicas usuais de processamento de 

dados como normalização, suavização, derivadas, correções de linha de base devem ser 

empregadas na análise da imagem para aumentar significativamente a qualidade do modelo 

final (DE JUAN et al., 2009).  

Como exemplo de pré-tratamento, cita-se o Standard Normal Variate (SNV), a 

primeira e a segunda derivada de Savitsky-Golay. O efeito dos pré-tratamentos é, em geral, 

suavizar bandas sobrepostas e melhorar os sinais espectrais (SIESLER et al., 2002; 

PASQUINI, 2003).  
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As variações mais comuns em um conjunto de dados estão relacionadas ao 

espalhamento da luz para dados de reflectância. Para a correção de um problema como 

este, técnicas de correção como o SNV e Correção Multiplicativa de Espalhamento (MSC: 

Multiplicative Scattering Correction) são bastante utilizadas. As duas são similares e 

fornecem resultados muito parecidos, uma vez que o formato das equações que descrevem 

cada uma é semelhante (FEARN et al., 2009).  

A Figura 7 mostra de forma resumida as principais etapas de análise de uma imagem 

HI-NIR.  

 

 
Figura 7. Principais etapas de análise de imagens HI-NIR 
Fonte: Adaptado de Roger (2017) (arquivo pessoal) 
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3.12.2 Transferência de calibração 
 

Conforme descrito anteriormente, muitas são as técnicas de análise de imagens HI-

NIR. Devido a diversidade de aplicações desse tipo de imagem, a cada estudo uma 

proposta (ou forma de trabalhar) surge. É importante deixar claro que não existe uma forma 

fixa de trabalhar; a cada conjunto de amostras a problemática se renova e as técnicas são 

aprimoradas. Esta questão fica mais relevante quando se estudam amostras orgânicas as 

quais não se conhece com precisão sua constituição. Normalmente, pesquisadores que 

trabalham com amostras orgânicas criam um banco de dados (ou também chamado de 

coleção) espectrais dessas amostras e suas respectivas características químicas obtidas em 

laboratório para posteriores consultas ou comparações com outras amostras. 

Um banco de dados de calibração consiste na criação de um acervo digital de 

espectros (NIR, por exemplo) extraído de amostras em análise e associadas às variáveis 

físico-químicas de interesse medidas em laboratório. Essas variáveis são medidas usando 

amostras coletadas no mesmo equipamento onde os espectros foram extraídos. 

Considerando trabalhos onde os espectros NIR e os dados de laboratórios das amostras em 

análise já existiam, o uso da imagem HI-NIR poderia ser acrescentado na análise, uma vez 

que a possibilidade de fazer o mapeamento químico da amostra pode ser interessante.  

Este banco de dados de calibração, no entanto, implica a coleta de muitas amostras 

para cada nova aquisição dos espectros HI-NIR. Além disso, a coleta de dados de campo, a 

preparação e as análises físico-químicas em laboratório são demoradas, exigem um alto 

rigor no preparo e condução, além de serem economicamente caras. 

O uso de um banco de dados (ou coleção) de espectros e de dados laboratoriais 

certamente salvaria tempo e recursos aplicados. Entretanto, estes mesmos espectros 

devem ser aplicáveis entre diferentes equipamentos, ou seja, de um espectrômetro (NIR) 

para uma câmera hiperespectral (imagens HI-NIR).  

Modelos de transferência consiste em transferir um modelo de calibração de uma 

dada condição para outra. Historicamente, é usado para transferência de uma modelo PLS a 

partir de um instrumento chamada “master” para outro “slave”. Neste caso, o termo “master" 

corresponde ao NIR e o “slave” ao HI-NIR. 

Nouri et al. (2017) relatam sobre essa questão de transferência de calibração entre 

dois equipamentos diferentes; os autores apontam que apenas Schwanghart and Jarmer 

(2011) e Jarmer (2013) usaram modelos PLS construídos a partir de espectros de 

laboratório e espectros de campo, para prever diretamente propriedades biofísicas 

(propriedades de carbono orgânico no solo e plantações de cevada, respectivamente) em 

uma imagem HI-NIR em câmera acoplada em avião para sobrevoo. Os resultados de 

predição destes trabalhos foram caracterizados com boa correlação (R²teste > 0,75), porém 
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com forte viés e slopes. Este forte viés indica que há fatores de influência nos espectros 

adquiridos que refletem nos resultados e limitam a aplicabilidade desta abordagem direta de 

predição. 

Muitos fatores podem influenciar a medição de espectros e a consequente 

transferência de calibração, podendo ser citadas (i) as propriedades dos instrumentos 

(resolução espectral, fonte de luz, temperatura, etc), (ii) condições experimentais (exposição 

à luz, temperatura do ambiente, etc) e (iii) características das amostras em estudo 

(tamanho, umidade, rugosidade, tamanho das partículas, etc). Todos esses fatores juntos 

afetam negativamente a robustez do modelo de calibração. Portanto, as diferenças entre 

dados de imagem e laboratório devem ser levadas em consideração. Usar métodos de 

transferência de calibração pode reduzir esses impactos (FEARN, 2001). 

Vários estudos foram conduzidos para testar a viabilidade de uma transferência de 

calibração entre dois instrumentos (BERGMAN et al., 2006; IGNE et al., 2009). No entanto, 

em apenas alguns estudos têm verificado uma transferência de calibração bem-sucedida 

entre dois bancos de dados de calibração adquiridos em diferentes momentos e áreas 

(ROGER; CHAUCHARD; WILLIAMS, 2008; GUERRERO et al., 2010; WETTERLIND; 

STENBERG, 2010; GOGÉ et al., 2014).  

Dentre os métodos de transferência de calibração desenvolvidos, pode-se citar 

“Slope/bias Correction” (FEARN, 2001), modelo “Updade” (FEUDALE et al., 2002) ou 

“Spiking” (GUERRERO et al., 2010), modelo “Repfile” (SHENK; WESTERHAUS, 1991), 

métodos de Ortogonalização (ROGER; CHAUCHARD; BELLON-MAUREL, 2003; ANDREW; 

FEARN, 2004) e o modelo “Piecewise Direct Standardization – PDS” (BOUVERESSE; 

MASSART, 1996). 

 

3.12.3 Uso do HI-NIR para determinação da qualidade do lenho 
 

A descoberta de que a técnica de espectroscopia poderia ser usada em análise de 

propriedades de madeiras foi apresentada pela primeira vez na Conferência Internacional de 

Espectroscopia de Transformação de Fourier em 1993 (NYSTRÖM; HAGMAN, 1999). 

Muitos autores relatam que as madeiras de coníferas e folhosas podem ser caracterizadas 

no laboratório por equipamento NIR, onde os espectros revelam as características 

anatômicas, propriedade físicas, químicas ou até mesmo mecânicas (BIRKETT; GAMBINO, 

1988; EASTY et al., 1990; SCHULTZ; BURS, 1990; HOFFMEYER; PEDERSEN, 1995; 

SCHIMLECK; MITCHELL, 1998; MEDER et al., 1999; RIALS; KELLEY; SO, 2002; 

TSUCHIKAWA, 2007; HEIN, 2008; HEIN; LIMA; CHAIX, 2009b; ANDRADE et al., 2010; 

CHAIX et al., 2010; HEIN; LIMA; CHAIX, 2010; SEGLA et al., 2017).  
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Em contrapartida, diversos fatores devem ser considerados quando se trata do 

desenvolvimento de métodos de estudo da imagem HI-NIR. Burguer e Geladi (2006) e 

Bellon-Maurel e Dubois (2009) consideram que, se o objetivo da aplicação do método é 

“compreensão das mudanças bioquímicas e fisiológicas”, então o método pode ser aplicado 

em madeiras, ou seja, um material heterogêneo. Os autores explicam que ao lidar com 

produtos homogêneos, os dispositivos de espectroscopia NIR são suficientes para fornecer 

uma boa estimativa do conteúdo químico. No entanto, com produtos heterogêneos a 

imagem HI-NIR é necessária para evitar a média entre regiões de diferentes concentrações, 

como no caso de madeiras onde a constituição química varia gradualmente nas posições 

radial e longitudinal das árvores e também por permitir isolar e analisar regiões específicas 

(em discos de madeira, por exemplo) com concentrações químicas diferenciadas.  

Bellon-Maurel e Dubois (2009), em revisão sobre usos e aplicações de imagem HI-

NIR em produtos alimentícios e na agricultura, explicam que em estudos com madeira a 

aquisição da imagem HI-NIR é importante para indústria de madeira serrada para 

localização de lenho de compressão. O primeiro método desenvolvido para detectar madeira 

de compressão remonta a 1941 usando imagens hiper e multiespectrais em IR (PILLOW, 

1941; NYSTRÖM; HAGMAN, 1999; NOORDAM et al., 2005). Estes estudos sugerem que a 

técnica pode ser adequada para estimar propriedades da madeira em discos ou toras.  

Assim, o mapeamento de madeira de compressão em madeira serrada é de 

interesse para fins de classificação e pesquisa, e para entender melhor os fatores que 

colaboram com a formação da madeira de compressão (HAGMAN, 1997; NYSTRÖM; 

HAGMAN, 1999; JONES et al., 2007; DUNCKER; SPIECKER, 2009; HIRVONEN et al., 

2014; DEFOIRDT et al., 2017). A composição química da madeira de compressão difere 

daquela da madeira normal, uma vez que o teor de lignina é maior (BELLON-MAUREL; 

DUBOIS, 2009). A maioria dos trabalhos apresentam resultados satisfatórios (R²=0,92) na 

validação independente para uso da técnica na detecção de madeira de compressão em 

coníferas como Pinus radiata e Pinus taeda (MORA; SCHIMLECK, 2010; MEDER; 

MEGLEN, 2012).  

Conhecendo o princípio da técnica, Mora e Schimleck (2010) e Mora et al. (2011) 

destacam a possibilidade de uso da imagem HI-NIR para estimar a densidade básica e a 

umidade da madeira em tempo real, permitindo a aquisição das informações espaciais e 

espectrais. O uso da imagem Hl-NIR está expandindo rapidamente, porém ainda assim há 

poucos estudos com o emprego da técnica em madeiras ou produtos madeireiros (MORA et 

al., 2011; BOLDRINI et al., 2012; HADDADI et al., 2016).  

Ma, Inagaki e Tsuchikawa (2017) descrevem que a densidade e o ângulo microfibrilar 

da madeira de Cryptomeria japonica foram mapeados com sucesso em uma resolução 
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espacial de 156 µm com câmera HI-NIR, facilitando a detecção de anel de crescimento 

anual e a avaliação da qualidade da madeira. 

Thumm et al. (2010), Lestander et al. (2012), Lundqvist, Grahn e Wallbäcks (2014) 

(Figura 8) e Thumm et al. (2016) descrevem o uso da técnica para determinação da lignina 

em Pinus radiata e Pinus sylvestris. Fernandes et al. (2013) utilizaram a técnica para 

determinação da densidade aparente dentro de anéis de crescimento e Haddadi et al. 

(2015) citam o uso da técnica para estimar o teor de umidade em painéis de Abies 

lasiocarpa. Kobori et al. (2017) sugerem o uso da imagem HI-NIR na indústria de reciclagem 

para separação de resíduos de madeira. Já Agresti et al. (2013) propuseram a investigação 

da fotodegradação de madeiras de álamo por meio da aquisição da imagem HI-NIR.   

 

 
Figura 8. Imagem HI-NIR de uma amostra de Pinus sylvestris para análise detalhada das variações 

químicas do lenho entre os anéis de crescimento, sendo (A) as três primeiras componentes 
principais (PCA); (B) concentração de lignina estimada com modelo preliminar 

Fonte: Adaptado de Lundqvist, Grahn e Wallbäcks (2014) 
 

Alguns autores pesquisaram esse assunto no âmbito da aplicação de estudo de 

distribuição de extrativos da madeira por meio da aquisição da imagem hiperespectral. So et 

al. (2004), Tsuchikawa e Kobori (2015) e Colares et al. (2016) relatam que a imagem HI-NIR 

é uma poderosa extensão das medidas NIR convencionais, proporcionando a distribuição 

espacial dos componentes químicos na área escaneada. As aplicações NIR na análise da 

madeira estão diretamente relacionadas à capacidade de fornecer informações químicas 

sobre os principais constituintes da amostra, destacando a celulose, a lignina e os 

extrativos. Devido à complexidade da madeira, as bandas de combinação são sobrepostas e 

difíceis de serem atribuídas. No entanto, a combinação de NIR e quimiometria pode permitir 

a extração da informação química presente nos dados. Em melhoramento genético de 

plantas, os resultados obtidos pela imagem HI-NIR podem propor melhorias genéticas da 

composição química das madeiras para refinar suas características visando uma aplicação 

específica. Portanto, a técnica pode ser considerada promissora para fornecer a composição 
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química em nível microscópico. Neste sentido, Colares et al. (2016) mostram a distribuição 

dos extrativos em amostras de madeira de mogno (Swietenia macrophylla), de acordo com 

os seus planos de orientação da madeira; as maiores concentrações de extrativos foram 

observadas nas linhas vasculares, enquanto que as menores concentrações foram 

observadas nos raios, variando de 1 a 12% nesse plano.  

Bonifazi et al. (2015) utilizaram a imagem HI-NIR como um método não-invasivo para 

estudo da fotodegradação de madeiras de Fagus. As características químicas detectadas 

pela análise da imagem HI-NIR mostram que as mudanças na coloração das amostras de 

madeira estavam relacionadas com a mudança do teor de extrativos e sugerem que o 

método pode servir como teste de controle padrão para monitorar o estado de preservação 

de superfícies em madeira.  

Lestander et al. (2012) propõem o uso da câmera hiperespectral em indústrias de 

papel e celulose. Os autores explicam que altos teores de extrativos na madeira ocasionam 

problemas para impregnação dos químicos na polpa celulósica. Ainda, nós na madeira tem 

um alto valor de densidade e de extrativos (aproximadamente 45% do peso seco) e sua 

presença nos cavacos prejudica consideravelmente a qualidade e o rendimento da polpa 

celulósica obtida. Em coníferas, os nós são formados com o lenho de compressão e, 

geralmente, constituem de 0,5 a 2% do volume do tronco. Desta forma, o trabalho mostra 

que a análise da imagem HI-NIR por meio de modelo PLS permite separar e retirar da linha 

de produção os cavacos com altos teores de extrativos.  

Baca-Bocanegra et al. (2018), em trabalho inovador, propõem a avaliação de 

polifenóis extraíveis liberados pelo vinho pela imagem HI-NIR. A análise da imagem auxilia 

na triagem do conteúdo extraível, o qual é utilizado como subproduto. As calibrações 

funcionaram bem para regressão MPLS (“Modified Partial Least Squares”) tornando capaz 

de prever o conteúdo polifenólico extraível de uma amostra com base em características 

espectrais. A imagem HI-NIR surge como uma estratégia atrativa para aumentar o valor do 

subproduto da tanoaria através da determinação rápida de moléculas bioativas extraíveis, 

como os polifenóis. Entretanto, os autores ressaltam que um estudo abrangente deve ser 

feito para avaliar outros fatores no desenvolvimento completo de modelos robustos para 

compostos químicos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Local de estudo  
 

O experimento foi instalado na Estação Experimental de Ciências Florestais de 

Itatinga/SP, por meio do convênio entre o Departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ/USP e o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o 

Desenvolvimento, CIRAD/França. A Estação Experimental está localizada a 23° 02’ S e a 

48° 38’ O, com 857 m de altitude (Figura 9).  O clima da região, segundo Köeppen, é 

caracterizado como mesotérmico úmido (Cwa), com precipitação média mensal dos meses 

mais secos (julho e agosto) entre 30 e 60 mm e média anual de 1360 mm.  A temperatura 

média anual é de 19° C, com temperatura média mensal de 15° C entre julho e setembro e 

de 25° C entre outubro e março. A área experimental possui um relevo suavemente 

ondulado, sendo o solo do tipo Latossolo Vermelho Amarelo distrófico de textura média (200 

g kg-1 de argila), cuja litologia é composta por arenito, formação Marília, pertencendo ao 

Grupo Bauru (EMBRAPA, 1999). 
 

Figura 9. Local de estudo na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga/SP, do 
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP 
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4.2 Plantio e tratos culturais 
 

O corte do último povoamento de E. grandis na área e, na sequência, o plantio deste 

experimento aconteceram três meses antes da implantação do mecanismo para redução 

das chuvas, procedimento que foi realizado em junho de 2010. Para garantir a indução 

severa em K, cerca de 50% dos resíduos que poderiam conter quantidades significativas de 

K foram retirados da área do experimento. Antes da instalação do experimento, Maquère 

(2008) caracterizou de forma detalhada os atributos químicos do solo até seis metros de 

profundidade, conforme pode ser observado na Tabela 4.  Os resultados mostraram que o 

teor médio de K e Na trocável no solo é de 0,02 cmolc kg-1 até cinco centímetros de 

profundidade e, inferior a 0,01 cmolc kg-1 entre cinco e 600 centímetros de profundidade, 

demonstrando deficiências severas dos nutrientes em todo o perfil do solo.  

 
Tabela 4. Atributos químicos do solo da área experimental 

Profundidade pH K Ca Mg Na H+Al SB 
CTC 

efetiva V 
metros água KCl -------------------------------------mmolckg-1------------------------------- % 
0 - 0,05 4,6 4,0 0,1246 0,2180 0,3115 0,0000 23,54 1,40 24,94 5 

0,05 - 0,15 5,3 4,4 0,0467 0,0081 0,1003 0,0000 11,66 0,30 11,95 2 
0,15 - 0,50 5,5 4,7 0,0286 0,0052 0,0316 0,0000 8,80 0,09 8,89 1 
0,50 - 1,0 5,5 4,6 0,0161 0,0000 0,0124 0,0000 6,49 0,04 6,53 1 
1,0 - 2,0 5,7 5,2 0,0305 0,0153 0,0153 0,0034 3,94 0,12 4,06 3 
2,0 - 3,0 6,0 5,3 0,0133 0,0007 0,0103 0,0159 0,80 0,08 0,87 18 
3,0 - 4,0 5,7 5,3 0,0393 0,0363 0,0375 0,0042 0,28 0,16 0,44 36 
4,0 - 5,0 5,9 5,5 0,0298 0,0261 0,0539 0,0000 0,04 0,16 0,2 79 
5,0 - 6,0 5,8 5,6 0,0287 0,0095 0,0164 0,0072 0,13 0,11 0,24 56 

Fonte: Maquère (2008) 

 

O plantio do clone de E. grandis proveniente da Empresa Suzano Celulose e Papel 

foi feito no espaçamento 3 x 2 m, com covas feitas entre a linha de tocos.  

As parcelas são compostas por 12 linhas com 12 plantas por linha (144 plantas). 

Três linhas externas compõe a bordadura dentro de cada parcela, resultando em uma 

unidade experimental de 36 plantas centrais. A fertilização básica realizada no plantio foi 

constituída por 75 kg ha-1 de P2O5 (Super Fosfato Simples), 80 kg ha-1 de N(NH4(SO4)2) e 20 

kg ha-1 de FTE BR-12 (12 micronutrientes), distribuídos em covetas ao lado das mudas. 

Além disso, foi distribuído a lanço e sem incorporação 2000 kg ha-1 de calcário dolomítico. A 

aplicação de P, micronutrientes e a calagem foram realizadas durante o plantio e a 

fertilização com N, potássica e sódica (4,5 kmol/ha na forma de KCl e NaCl, 

respectivamente), assim como a instalação das calhas para reduzir a chuva, foram 
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realizadas três meses após o plantio. Dessa maneira, as mudas já haviam crescido acima 

das calhas, o que não afetou o crescimento dos galhos laterais. 

 

4.3 Delineamento experimental 
 

O experimento apresenta seis tratamentos em três blocos, totalizando 18 parcelas 

em split-plot. Os tratamentos a serem estudados são (i) dois regimes hídricos (como fator 

principal): 100% das chuvas (+A) e 63% das chuvas sob dossel (-A, exclui 37% de chuva), 

com  exclusão  parcial e artificial  por 1700 m2 de lonas em polietileno (ii) duas doses de K: 0 

kmol ha-1 de K (controle) e 4,5 kmol ha-1 de  K,  não  limitante  para  o  crescimento  do  

eucalipto  nessa  área, conforme descrito por Almeida et al. (2010) e (iii) duas doses de Na: 

0 kmol ha-1 de Na (controle) e 4,5 kmol ha-1 de Na, não limitante para o crescimento do 

eucalipto nessa área, conforme descrito  por Almeida et al. (2010). Desta forma, para cada 

bloco foram sorteados os dois tratamentos de regime hídrico e, na sequência, os três 

tratamentos de fertilização, conforme esquematizado na Figura 10.  

 

 
Figura 10. Croqui do delineamento experimental (split-plot) ilustrando os três blocos, com as 18 

subparcelas contendo os seis tratamentos de fertilização e regimes hídricos 
 

A exclusão parcial da chuva é feita por meio de uma calha de 37 cm de largura 

composta de polietileno transparente, a qual cobre 37% da superfície do solo (Figura 11B). 

As faixas de polietileno foram instaladas sobre estacas de 1,5 m a 0,30 m de altura, a fim de 

assegurar um declive suficiente para excluir a água da chuva e para reduzir o efeito das 

calhas sobre a superfície do solo.  As folhas senescentes que caem sobre as calhas foram, 

semanalmente, reposicionadas nas respectivas parcelas. Além disso, as parcelas com 

redução parcial de chuva são dotadas lateralmente de trincheiras de 50 cm de profundidade 

para impedir o crescimento radicular lateral.  
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Figura 11. (A) vista geral do experimento, com destaque para o mecanismo de redução das chuvas 

(B) 
 

A originalidade e ineditismo deste experimento em Itatinga/SP consistem na 

possibilidade de estudar as interações entre a disponibilidade de água e a fertilização com K 

e Na sobre os processos fisiológicos e a qualidade do lenho durante a rotação, em escala 

de ecossistema. Não existem outros dispositivos experimentais equivalentes no mundo, 

manipulando conjuntamente as disponibilidades em água e nutrientes em plantações 

florestais tropicais em razão do custo e da dificuldade de implantação.   

 

4.4 Seleção, corte e coleta das amostras do lenho das árvores de eucalipto   
 

Com base nos inventários florestais realizados a cada seis meses na área 

experimental, foram selecionadas três árvores por tratamento de fertilização e regime hídrico 

(seis tratamentos totais), por bloco (três blocos totais) e por distribuição de área basal (uma 

árvore/classe, em um total de nove classes), totalizando 54 árvores (com 60 meses, cinco 

anos) amostradas aleatoriamente. Foi feita a determinação da biomassa do tronco, galhos e 

folhas das árvores amostradas, bem como a cubagem rigorosa pelo método de Smalian 

para modelar as relações alométricas. Na sequência, as árvores foram cortadas, 

desramadas e seccionados cinco discos do lenho (5 cm de espessura) por posição de 

amostragem (seis posições ao longo do tronco: base, DAP, 25%, 50%, 75% e 100% da 

altura total) e transportados para o Laboratório de Anatomia e Identificação de Madeiras do 
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Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP. Dos discos do lenho foram 

confeccionados os corpos de prova para a determinação das características anatômicas, 

físicas e químicas do lenho. 

 

4.5 Propriedades físicas do lenho das árvores de eucalipto: densidade aparente e 
básica  
 

4.5.1 Densidade aparente do lenho das árvores de eucalipto  
 

Na seção transversal dos discos do lenho do DAP do tronco das árvores amostradas 

foram demarcadas e cortadas amostras diametrais (20x10 mm, largura e altura), coladas em 

suporte de madeira e seccionadas na direção transversal (2 mm, espessura) em 

equipamento de dupla serra circular paralela (Figura 12A). As seções transversais do lenho 

foram acondicionadas em câmara de climatização (20° C, 60% UR) até atingir 12% de 

umidade (Figura 12B) (AMARAL; TOMAZELLO FILHO, 1998).  

A densidade aparente média, mínima e máxima do lenho foi determinada com uso do 

equipamento QTRS-01X, da Quintek Measurement Systems, EUA (Figura 12C). As 

amostras foram encaixadas em suporte metálico (Figura 12D) e colocadas no 

compartimento interno blindado do equipamento.  A varredura da amostra foi feita no sentido 

medula-casca a cada 0,04 mm (25 leituras por mm). Os valores de densidade gerados pelo 

equipamento, em tempo real, são baseados na relação entre a atenuação de raios X e a 

densidade, expressa pela eq. 2:  

 

I/Io = e-µlt   (2)  

 

Onde: I = intensidade do feixe de radiação após atravessar a amostra; Io = intensidade do 

feixe de radiação sem que tenha atravessado a amostra; µl = coeficiente de atenuação linear 

da amostra (cm-1); t = espessura da amostra (cm); e = base logarítmica natural 

 

As intensidades I e Io são medidas para cada ponto ao longo do perfil radial, 

enquanto µl é calculado. O coeficiente linear de atenuação (µl) está relacionado com a 

densidade segundo a eq. 3:  

 

  µl = µm*ρ              (3)  

 

Onde: µm = coeficiente de atenuação de massa da amostra (cm²/g); ρ = densidade (g/cm³) 
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O coeficiente de atenuação de massa (µm) varia em função da energia da radiação 

incidente e da composição da amostra, relação importante quando se trata do estudo do 

lenho de árvores, visto que a composição química é muito diversificada (por exemplo, 

celulose, hemicelulose, lignina, extrativos, cinzas e água) (FRANCO, 2014).  A necessidade 

de conhecer a umidade da amostra é importante, uma vez que a água presente em cada um 

destes componentes químicos é elemento fundamental na acurácia da determinação da 

densidade (QMS, 1999). Assim, quando µm é conhecido, a densidade (ρ) pode ser calculada 

para cada ponto ao longo do perfil radial da amostra, onde µl foi determinado. Por isso, a 

calibração do sistema pode ser feita por meio da determinação do coeficiente de atenuação 

da massa do material que está sendo estudado (CHAGAS, 2013).   

 

 
Figura 12. (A) corte das amostras em dupla serra circular paralela; (B) amostra casca-casca obtida; 

(C) densitômetro de raios X utilizado; (D) suporte metálico utilizado para encaixe das 
amostras dentro do equipamento 

Fonte: Franco (2014) 
 

Para a confecção da cartografia da variação da densidade aparente do lenho nas 

direções radial (medula-casca) e longitudinal (base-topo) do tronco das árvores foram 

utilizados os perfis radiais de densidade aparente das amostras do lenho da base, DAP, 25, 

50, 75 e 100% da altura total. Utilizou-se o software R, versão 3.2.2, sendo o script inicial de 

criação baseado no trabalho de Franco (2014).  

Propôs-se a cartografia da variação da densidade aparente para melhor 

compreensão do efeito dos tratamentos sobre toda a árvore. Para a interpolação dos dados 



69 
 

obtidos e geração dos mapas cartográficos, foi utilizado a Krigagem, considerada uma boa 

metodologia de interpolação de dados, a qual utiliza o dado tabular e sua posição geográfica 

para calcular as interpolações (LANDIM, 2006). 

Além disso, as amostras que originaram o perfil radial do lenho das árvores de 

eucalipto foram analisadas qualitativamente através do equipamento de raios X digital para 

obtenção de maiores detalhes dos perfis. Os perfis radiais foram dispostos na câmara de 

irradiação do equipamento Faxitron X-ray, modelo LX 60, em tempo de exposição igual a 19 

segundos, 30 kV e a 83 cm da fonte, sendo estes parâmetros ajustados de acordo com 

análise prévia (Figura 13ABC).  

A imagem é gerada em escala de cinza, onde quanto mais próximo da cor branca, 

maior o valor de densidade observado. As análises das imagens permitiram uma 

interpretação visual da variação radial da densidade e sua relação com a estrutura da 

anatomia da madeira (Figura 13D). A aquisição das imagens digitais das amostras de 

madeira foi realizada no Laboratório de Anatomia e Identificação de Madeira da 

ESALQ/USP.   

 

 
Figura 13. (A) vista geral do equipamento de raios X digital; (B) câmara de irradiação dos feixes de 

raios X; (C) amostras dispostas para análise na câmara de irradiação; (D) perfil radial 
digital em escala de cinza gerado pelo equipamento 

Fonte: Franco (2014) 
 

4.5.2 Densidade básica do lenho das árvores de eucalipto 
 

O NIR foi calibrado com a densidade básica do lenho das árvores, de acordo com 

Hein, Lima e Chaix (2009), Hein et al. (2009c) e Franco (2014). Primeiramente, foram 
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adquiridos os espectros da madeira sólida (discos) em oito posições (quatro mais externas e 

quatro mais internas) (Figura 14A). Em seguida, foram obtidos os espectros das seções 

quadradas marcadas no disco correspondentes a 0 (bem em cima da medula), 25, 50, 75 e 

100% do raio (dois raios, portanto tem-se duas repetições/disco) (Figura 14B). Na 

sequência, as seções quadradas foram individualizadas com auxílio de uma serra fita e 

foram adquiridos os espectros destas seções (Figura 14C). Em todos os casos, a aquisição 

dos espectros foi feita nos discos que correspondem à posição da base das árvores. 

Convencionou-se que as seções quadradas fossem de 2 x 3 x 2 cm (comprimento x 

largura e espessura, respectivamente) para possibilitar tanto a leitura dos espectros com a 

fibra óptica como a leitura com a esfera de integração. O espectro utilizado para a geração 

do modelo de calibração foi proveniente da média dos espectros obtidos para cada disco e 

seção quadrada, a fim de obter um conjunto de dados representativo da variabilidade radial 

dos discos. A metodologia de amostragem espectral proposta neste trabalho foi construído 

com base nos estudos de variabilidade radial e longitudinal de densidade básica do lenho de 

árvores de Eucalyptus, conforme discutido por Pádua (2009). A confecção de amostras de 

seção quadrada de cada um dos discos amostrados gerou um total de 596 amostras 

analisadas. 

Para aquisição dos espectros, os discos e respectivas seções quadradas de madeira 

de E. grandis foram mantidas previamente em sala climatizada (20° C, 65% UR) até atingir a 

umidade de equilíbrio para então efetuar-se a aquisição dos espectros. A aquisição 

espectral dos discos foi realizada com fibra óptica (ponto de 7 mm² de leitura espectral) e 

das seções quadradas com fibra e esfera de integração (ponto de 150 mm² de leitura 

espectral) no modo de reflexão difusa do NIR na região de 3500-12500 cm-1 com uma 

resolução espectral de 8 cm-1, utilizando o espectrômetro modelo MPA, Bruker, associado 

ao programa OPUS (versão 7). A Figura 14 ilustra como foi feita a aquisição dos espectros 

das amostras em cada etapa do processo de amostragem espectral. 

Para o desenvolvimento do modelo de predição foi determinado, na sequência, a 

densidade básica pelo método da balança hidrostática (GLASS, ZELINKA, 2010). Para isso, 

as mesmas seções quadradas, utilizadas anteriormente, foram imersas em água até 

atingirem a completa saturação. Em seguida, foi obtido, nesta ordem, o peso úmido, imerso 

e seco em estufa (103±2° C) das amostras. Na sequência da determinação do volume 

saturado e da massa seca de cada amostra, foi calculada a densidade básica do lenho 

(g/cm³), conforme descrito por Trugilho (2009). 
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Figura 14. Esquema de aquisição dos espectros NIR; (A) oito pontos na madeira sólida em disco por 

meio de fibra óptica; (B) dois pontos de aquisição por quadrado por meio de fibra óptica; 
(C) um ponto de aquisição por meio da esfera de integração nas posições 0 (seção 
quadrada representada pelo n° 4), 25 (seção quadrada representada pelo n° 4), 50 (seção 
quadrada representada pelo n° 3 e 5), 75 (seção quadrada representada pelo n° 2 e 6) e 
100% (seção quadrada representada pelo n° 1 e 7) do raio 

 

Os resultados dos espectros NIR foram explorados pela PCA, como um método 

descritivo de análise. Os espectros obtidos pelo NIR e os dados de densidade básica 

obtidos em laboratório foram utilizados para desenvolver os modelos de predição, utilizando 

o método de análise de regressão PLS, com o auxílio do software Unscrambler 9.7 (Camo, 

AS, Norway).  Inicialmente, diferentes pré-tratamentos dos espectros foram aplicados, como 

SNV, primeira e segunda derivada e suas combinações. Os critérios para selecionar o 

melhor modelo de predição foram os valores obtidos para o R² da calibração, coeficiente de 

determinação da validação cruzada do modelo (R²CV), número de fatores PLS, erro padrão 

da calibração (SEC), erro padrão da validação cruzada (SECV) e a relação de desempenho 

do desvio (dada pela divisão entre o desvio-padrão e o erro de predição). A análise conjunta 

de todos estes parâmetros estatísticos permitiu concluir se o modelo gerado foi satisfatório.  

 

4.6 Características anatômicas do lenho das árvores de eucalipto   
 

A caracterização anatômica do lenho das árvores de eucalipto foi feita por meio da 

amostragem radial (0, 50 e 100%) dos discos do DAP de três árvores/tratamento 

(totalizando 18 árvores). De cada posição radial pré-definida foram retirados corpos de 

prova de madeira de 2 x 2 x 2 cm.   

 

4.6.1 Dimensões das fibras   
 

A determinação das dimensões das fibras de cada posição radial foi realizada com a 

confecção do macerado pelo método de Franklin (JOHANSEN, 1940).  Os segmentos do 
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lenho foram colocados em tubo de ensaio (ácido acético e peróxido de hidrogênio 120 vol.; 

1:1) fechados e mantidos em estufa (60° C, 48h). Na sequência, as fibras foram lavadas em 

água, coradas em safranina, montadas com glicerina em lâminas de vidro e examinadas sob 

microscopia de luz, mensurando-se comprimento de fibra no aumento de 10X e largura, 

espessura de parede e diâmetro de lume no aumento de 40X (IAWA COMMITTEE, 1989) 

com auxílio do software de análise de imagem Image Pro Plus (versão 6.1) (FRANCO, 

2014) (Figura 15).   

 

 
Figura 15. Avaliação da espessura e diâmetro do lume das fibras do lenho através do software Image 

Pro Plus 
 

4.6.2 Dimensões dos vasos  
 

A precipitação pluviométrica (mm), temperatura média, máxima e mínima (°C), e 

umidade relativa do ar (%) foram obtidas diariamente da estação meteorológica da Estação 

Experimental de Itatinga/SP (localizada a 800 m do local deste experimento) e estão 

descritas no trabalho de Legoas (2015). O autor descreve que no ano de 2014, a 

precipitação acumulada foi de 1181 mm, muito menor do que nos anos anteriores de 2011, 

2012 e 2013 com 1470, 1452 e 1240 mm, respectivamente, e menor do que a média do 

estado de São Paulo (1384,5mm).  

Portanto, a baixa precipitação pluviométrica do ano de 2014 pode ter afetado 

significativamente o desenvolvimento das árvores de eucalipto. Neste sentido, a fim de 

compreender melhor os efeitos da seca na anatomia da madeira, propôs-se para este 

estudo, a interpretação dos dados de arquitetura dos vasos, por anel de crescimento e com 
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base em parâmetros climáticos. Para esta avaliação da atividade cambial pela descrição das 

estruturas do xilema, comparou-se a anatomia do anel de crescimento referente à 2014 com 

os anéis anteriores e entre amostras dos diferentes tratamentos. Diante disso, a discussão 

desta análise explora as perspectivas funcionais das árvores de E. grandis, no intuito de ter 

um panorama geral sobre (i) como os tratamentos influenciaram a formação da madeira e 

(ii) se é possível observar tendências adaptativas na anatomia do lenho das árvores com e 

sem exclusão parcial de chuvas, tendo como base os dados de parâmetros anatômicos do 

eucalipto de cada ano observados e as condições climáticas. Toda a análise foi feita 

comparando-se resultados obtidos com o que já foi descrito por alguns autores sobre o tema 

(SHAO et al., 2008; FONTI et al., 2010; SECCHI; PAGLIARANI; ZWIENIECKI, 2017).  

A arquitetura dos vasos foi estudada com o uso do software de análise de imagens 

Image Pro Plus (versão 6.1). Foram estudadas três amostras por tratamento (18 amostras 

no total), sendo as mesmas amostras utilizadas na análise das fibras, na posição do DAP. 

As amostras diametrais (dois raios) foram ultra polidas em lixa 80 a 4000 (em múltiplos de 

20) e as imagens macroscópicas da madeira foram obtidas no microscópio de luz polarizada 

da Zeiss, modelo Axio Scope.A1, no aumento de 2,5x. Foi utilizada a função panorâmica de 

aquisição de imagens pelo microscópio, a qual obtém uma sequência de imagens da 

madeira no sentido medula-casca de forma contínua (em varredura) e com alta resolução.  

A determinação dos anéis de crescimento em árvores de eucalipto não é evidente; 

muitos autores explicam que devido, principalmente, às grandes variações de temperatura e 

precipitações nas regiões tropicais, podem acontecer situações em que os anéis não são 

claramente marcados ou estão ausentes, acarretando maior dificuldade para a identificação 

e a datação desses anéis (FRITTS, 1976; SCHWEINGRUBER, 1988; FRITTS; SWETNAM, 

1989; DÉTIENNE, 1995). 

Portanto, para a marcação dos anéis nas amostras, utilizou-se um microscópio 

estereoscópico binocular no aumento de 40x e as imagens das amostras obtidas em 

equipamento de raios x digital. De acordo com padrões anatômicos observados, isto é, 

bandas de parênquima marginal e presença de agrupamento de vasos (IAWA COMMITTEE, 

1989; VETTER, 2000), delimitou-se os anéis de crescimento referentes aos anos de 2011 a 

2015, sendo que o quinto e último anel ainda estava em formação, uma vez que as 

amostras foram coletadas em maio de 2015 (Figura 16).  

Foram identificados cada anel anual de crescimento e respectiva largura e 

caracterizados, por anel, o diâmetro tangencial, área ocupada e frequência dos vasos com 

uso das equações (4) e (5) e de acordo com o IAWA Committe - List of Microscopic 

Features for Hardwood Identification (1989).  
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Frequência dos vasos = (n° de vasos/área do xilema)*100 

 

% de área de vasos = (área total de vasos/área do xilema)*100 

 

 
Figura 16. Imagem macroscópica do raio 1 de uma amostra de E. grandis, fertilizada com Na em 

condição de exclusão parcial de chuvas, para estudo da arquitetura dos vasos, de acordo 
com a delimitação dos anéis de crescimento referentes aos anos de 2011 a 2015 
(denominados de 1 a 5, nesta ordem) 

 

4.7 Análises estatísticas 
 

Foi utilizado o programa SAS para as análises estatísticas dos dados (SAS 

INSTITUTE, 1997), sendo medidos os outliers e a heterogeneidade de variância.  As 

diferenças entre os tratamentos e os blocos foram testadas por meio da análise de 

variância, em blocos completamente casualizados para o dispositivo experimental em split-

plot, quando os seis tratamentos foram comparados.  A distribuição normal dos resíduos foi 

verificada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. Quando se detectaram diferenças entre 

tratamentos (5% de probabilidade), o teste Student-Newman-Keuls foi utilizado para 

comparar as médias dos tratamentos, conforme proposto por Battie-Laclau (2013).  

A fim de tentar compreender melhor os efeitos da seca no lenho das árvores, propõe-

se o estudo mais aprofundado do tecido lenhoso formado no ano de 2014, relatado 

anteriormente como um dos mais secos da série histórica do Sudeste. Para isso, visou-se 

realizar a identificação dos anéis de crescimento e analisar de forma integrada a densidade 

aparente, anatomia e química da madeira e os dados climatológicos do período (2011 a 

2014). Essa correlação possibilitou a melhor compreensão da influência do clima e dos 

tratamentos sobre as árvores de E. grandis.  

É importante salientar que todos os trabalhos que foram realizados na mesma área 

experimental, não só os que abordaram as propriedades do lenho, mas também acúmulo de 

biomassa nos compartimentos das árvores, emissão de CO2 na superfície do solo, 

concentração de açúcares e composição isotópica da seiva elaborada e troca gasosa nas 

folhas (entre outros), foram importantes para interpretar e cruzar de forma indireta com os 

resultados obtidos no presente estudo. Estudos complementares, conduzidos in situ, sobre 

(4)  

(5)  



75 
 

os diferentes estados de crescimento do eucalipto, são indispensáveis para melhorar a 

compreensão da resposta morfológica e fisiológica da planta à deficiência hídrica. Esta 

informação é importante para determinar o potencial produtivo das áreas plantadas e 

conceber métodos silviculturais adaptados.  

 

4.8 Imagem hiperespectral do lenho das árvores de eucalipto 
 

4.8.1 Problemática da análise 
 

Um trabalho que propõe o estudo da interação de diversos fatores em ambiente 

natural envolve muitas variáveis e, geralmente, a busca por respostas não é linear. Neste 

caso, o estudo da interação do déficit hídrico e da fertilização permite abordar uma série de 

questões por se tratar de um assunto interdisciplinar onde pode-se investigar desde as 

respostas diretas da planta às estas condições até a avaliação do impacto dessa interação.  

Com o avanço da presente pesquisa, o grupo de pesquisadores envolvidos sugeriu 

um desafio inédito para área de investigação em madeiras; fazer um mapeamento dos 

diferentes compostos do lenho por meio da técnica analítica de espectroscopia no NIR a 

partir de um equipamento HI-NIR (SisuCHEMA, Specim®). Priorizou-se por começar o 

estudo dos extrativos da madeira, uma vez que, conforme descrito em literatura (LEVITT, 

1980; RAMBAL, 1992; BUSSOTTI et al., 2002; KOZLOWSKI, 2003; BOVY et al., 2010; 

MAZID; KHAN, MOHAMMAD, 2011; LEPIKSON-NETO et al., 2013), a produção de 

extrativos pode estar relacionada com a condição de déficit hídrico.  

A resposta sobre qual caminho técnico-científico tomar para desenvolver este tipo de 

análise não é evidente, posto que existem muitas alternativas e dificuldades. A primeira 

questão abordada aqui é que as amostras de madeira adquiridas neste experimento estão 

em discos referentes à posição DAP, ou seja, madeira sólida (chamada aqui de “amostras 

finais”). Destas amostras, fez-se a aquisição das imagens HI-NIR. 

O estudo das amostras na forma de discos de madeira dificulta este tipo de estudo 

por diversas razões. Por se tratar de um equipamento o qual aplicam-se os princípios de 

óptica geométrica, as características físicas da amostra como densidade, porosidade e grau 

de homogeneidade influenciam de forma sistemática a profundidade de penetração da 

radiação NIR e, consequentemente, o espectro adquirido em toda a sua gama de 

comprimentos de onda (ZAVARIN; JONES; COOL, 1990; OSBORNE, 1993; BURNS; 

CIURCZAK, 2008). 

Como primeira opção para realização da predição dos teores de extrativos da 

madeira congitou-se, ainda durante o processo de escolha de estratégia a ser usada para 

realizar esse desafio, fazer esta análise usando um modelo PLS construído a partir de 
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dados espectrais HI-NIR de amostras sólidas (com dados químicos de referência) obtidas de 

uma coleção de amostras independentes do presente trabalho e aplicá-lo diretamente sobre 

as “amostras finais”. A Figura 17 esquematiza esta opção de análise. Contudo, alguns 

autores que tentaram seguir este caminho (SCHWANGHART; JARMER, 2011; JARMER, 

2013) obtiveram resultados com viés, porém com boa correlação, o que encoraja a equipe 

de pesquisa a testar este caminho “direto”. 

 

 
Figura 17. Esquema do caminho direto para realização da predição dos teores de extrativos da 

madeira baseado na calibração das amostras HI-NIR com base em amostras 
 

Ainda, uma segunda opção (Figura 18) foi proposta para melhorar o modelo de 

predição, uma vez que o caminho direto prevê o uso de um conjunto de dados de calibração 

limitado (apenas 50 amostras). Como a equipe de trabalho dispunha previamente de uma 

coleção de dados espectrais (Tabela 5) adquiridos em equipamento NIR (Vector, Brucker) 

de madeira (em pó e sólida) de diversas espécies de eucalipto e respectivos dados de 

laboratório de química, uma opção seria usar esta ampla base de dados para predizer o teor 

de extrativos das “amostras finais”. Contudo, neste “segundo caminho”, a origem e a 
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condição física das amostras (pó e sólida) é diferente das amostras a serem analisadas (em 

disco) e, apesar da coleção de amostras em pó ser enorme (536 amostras), a mesma é 

fundamentada em diversas espécies de Eucalyptus o que leva a pensar que uma possível 

solução para resolver este desafio seria realizar a transferência de calibração entre os 

equipamentos NIR e HI-NIR. Portanto, nesta etapa do trabalho fica claro que a quantidade e 

a qualidade das amostras que se tinha para o estudo foram fatores decisivos para qual 

metodologia de trabalho seguir. 

 

 
Figura 18. Esquema da transferência de calibração entre os equipamentos NIR (Vector, Brucker) e 

HI-NIR (SisuCHEMA, Specim®) 
 

Desta maneira, no presente trabalho, estas duas opções foram testadas; o caminho 

direto (Figura 17) e a transferência de calibração (Figura 18) para que, em trabalhos futuros, 

os pesquisadores possam comparar métodos de predições. Não foram encontrados 

trabalhos que tratam da transferência de calibração para predição de compostos químicos 

da madeira, o que faz desse trabalho uma pesquisa inédita. 
Tabela 5. Amostras que compõe a coleção utilizada para obtenção do modelo de transferência de 

calibração 
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Projeto 

Laboratório que 
realizou as 

análises químicas 
para calibração 

dos modelos 

Espécie 
Origem das 
amostras 
utilizadas 

Idade (em meses) 
das plantações 
durante a coleta 

da amostra 

N° de amostras 
analisadas 

Em pó 

Biotech Institut du Pin 
Bordeaux 

E. grandis e E. 
urophylla 

Congo Pointe 
Noire 59 169 

Cenibra CIRAD Montpellier E. urograndis Brasil 72 29 (também em 
sólido) 

Loudima_73 CIRAD Montpellier E. urophylla Congo Loudima 420 25 

Massamba CIRAD Montpellier E. camaldulensis Senegal 120 12 

Plantar CIRAD Montpellier E. grandis e E. 
urophylla Brasil 78 24 (também em 

sólido) 

R02_02 CIRAD Montpellier E. urograndis 
Congo Pointe 

Noire 60 09 

R90_13 CIRAD Montpellier E. uropellita, E. 
urograndis 

Congo Pointe 
Noire 222 20 

R91_02 (BRG) 
CIRAD Montpellier E. urophylla 

Congo Pointe 
Noire 

165 
06 

INAPG Paris E. urophylla 
Congo Pointe 

Noire 60 

R95_10 CIRAD Montpellier E. urograndis 
Congo Pointe 

Noire 141 08 

Thèse Zo et Rado CIRAD Montpellier E. robusta Madagascar 24 - 96 
01 

64 

Tree For Joule 
(avec R96_04) 

CIRAD Montpellier 

E. urograndis 
Congo Pointe 

Noire 89 

37 

CIRAD Montpellier 

27 

02 

09 

WUETREE CIRAD Montpellier E. urograndis Congo 36 34 

TOTAL 536 

 

 Nesta base de dados dispunha-se, então, de 536 amostras em pó de diversos 

gêneros de Eucalyptus, as quais foram adquiridas (previamente) os espectros NIR e, em 

seguida, determinado em laboratório o teor de extrativos (valor chamado de “y”). Destas 536 

amostras, 90 também foram medidas em aparelho HI-NIR (Figura 19). 

Como citado anteriormente, as “amostras finais” estão em estado sólido, não 

possuem determinação química em laboratório e, por isso, nada garante que um modelo de 

predição de amostras em pó possa ser adequado para se aplicar nas “amostras finais”. 

Assim, para fins de comparação e verificação da obtenção do melhor modelo, propôs-se 

também gerar um modelo com amostras sólidas. Utilizaram-se, então, 50 amostras de 

diversas espécies de eucalipto da coleção (Tabela 5), onde adquiriu-se os espectros em 

equipamento NIR, imagem HI-NIR e determinação química em laboratório, previamente e 

nesta ordem (Figura 19). As 90 e 50 amostras respectivamente foram escolhidas de acordo 

com análise prévia de PCA e abrangendo os valores extremos de teor de extrativos da 

coleção; ainda nesta etapa prévia, os outliers foram detectados e removidos do conjunto de 

dados. 



79 
 

 
Figura 19. Diagrama referente à organização e quantidade total de amostras usadas de acordo com 

cada equipamento utilizado para obtenção do modelo de transferência de calibração 
 

As informações sobre a forma de determinação do teor de extrativos totais, lignina e 

celulose, preparação das amostras para aquisição de espectros NIR e respectiva 

manipulação espectral das amostras que compõem a coleção podem ser consultadas em 

Hein, Lima e Chaix (2010) e Denis et al. (2013).  

O equipamento NIR utilizado funciona no modo de reflectância difusa, com esfera de 

integração (para aquisição de ponto de 150 mm² de leitura espectral), no intervalo de 800 a 

2850 nm com transformada de Fourier e resolução espectral de 8 cm-1 e ouro sinterizado 

como leitura padrão.  

Para fins de organização das etapas de trabalho, diz-se que existem três estágios de 

desenvolvimento da problemática de transferência de calibração: (i) transferência de 

calibração (entre equipamentos) das amostras em pó do banco de dados (Figura 20); (ii) 

transferência de calibração (entre equipamentos) das amostras sólidas do banco de dados 

(Figura 21); (iii) uso do melhor modelo de transferência de calibração obtido na etapa (i) ou 

(ii) para predição química das “amostras finais” (em discos de madeira). O presente estudo 

vai tratar somente da etapa (i). 
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Figura 20. Fluxograma dos métodos, sendo (A) coleta da imagem HI-NIR das amostras de madeira 

em pó da coleção; (B) divisão do conjunto de dados para conduzir a calibração e o teste 
do modelo; (C) PLS e construção dos modelos de transferência. O conjunto de dados Nim 
está incluído em Npt ; Nim,teste e Npt,teste são compostas pelas mesmas amostras; Nim,std e 
Npt,std são compostas pelas mesmas amostras 

Fonte: Adaptado de Nouri et al. (2017) 
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Figura 21. Fluxograma dos métodos, sendo (A) coleta da imagem HI-NIR das amostras de madeira 

sólida da coleção; (B) divisão do conjunto de dados para conduzir a calibração e o teste 
do modelo; (C) PLS e construção dos modelos de transferência. O conjunto de dados Nim 
está incluído em N’pt ; Nim,teste e N’pt,teste são compostas pelas mesmas amostras sólida e 
pó, respectivamente; Nim,std e N’pt,std são compostas  pelas mesmas amostras sólida e pó, 
respectivamente 

Fonte: Adaptado de Nouri et al. (2017) 
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4.8.2 Aquisição das imagens hiperespectrais  
 

4.8.2.1 Preparação das amostras 
 

As amostras de madeira em pó pertencentes à coleção foram fragmentadas 

utilizando um moinho Retsch (modelo SM100) na peneira de 4 x 4 mm. 

As amostras sólidas pertencentes à coleção e, da mesma forma, as “amostras finais” 

consistem em amostras de 3 cm de espessura e bases paralelas. Todas receberam apenas 

um acabamento simples em lixa n° 80 em todas as faces. Todas as amostras foram 

acondicionadas em câmara de climatização (20° C, 60% UR) até atingir 12% de umidade 

para, em seguida, ser realizada a aquisição da imagem hiperespectral. 

 

4.8.2.2 Sistema de aquisição da imagem hiperspectral 
 

As imagens HI-NIR foram obtidas usando uma câmera estacional de imageamento 

químico (SisuCHEMA, SWIR, Specim®). O equipamento possui lente dianteira de 30 mm 

(campo de visão de 50-100 mm) e um sistema de varredura de linha, operando em um 

intervalo de comprimento de onda de 928 a 2524 nm com intervalos de 6 nm. A velocidade 

de escaneamento da amostra é de 40 mm/seg. Este intervalo de comprimento de onda foi 

segmentado em 256 canais espectrais, resultando em um cubo de imagem HI-NIR com 256 

imagens (um pixel = um comprimento de onda). O tamanho do pixel (resolução espacial) foi 

definido para 625 x 625 μm. A integridade das amostras foi completamente preservada 

durante toda a aquisição do espectro. O próprio equipamento executa a leitura de referência 

da luz (branco chamado de Spectralon) e do preto (Figura 22).  

Os dados HI-NIR foram transformados em valores de pseudo-absorbância usando 

um padrão de referência branco e referência interna escura. Para isso, foi aplicada uma 

função logarítmica na relação entre o espectro de reflectância total e o espectro da amostra, 

ambos corrigidos para a referência escura.  
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Figura 22. Esquema de funcionamento do equipamento HI-NIR utilizado, sendo a: fonte de radiação; 
b: bandeja móvel para amostra; c: amostra; d: fenda (entrance line slit); e: rede de difração 
de transmissão; f: detector bidimensional 

Fonte: Grupo de Instrumentação e Automação da UNICAMP (arquivo pessoal) 
 

As amostras de pó de madeira foram acomodadas na bandeja do instrumento em um 

suporte de Teflon microporoso de 10 x 20 cm (Figura 23A). As amostras sólidas foram 

colocadas diretamente sobre a bandeja do equipamento (Figura 23BC). Todas as imagens 

foram adquiridas no Departamento de Química Analítica, do Instituto de Química da 

UNICAMP.  

 

 
Figura 23. Aquisição da imagem HI-NIR das (A) amostras em pó (4 mm); (B) amostras sólidas de 2 x 

2 x 3 cm (comprimento, largura e espessura, nesta ordem); (C) “amostras finais” de 3 cm 
de espessura 

 

4.8.3 Processamento e análise dos dados  
 

Toda a análise dos dados foi desenvolvida no Instituto Nacional de Pesquisa em 

Ciência e Tecnologia para o Meio Ambiente e Agricultura, IRSTEA, e no Centro de 
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Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, CIRAD, 

ambos em Montpellier, França. 

 

4.8.3.1 Predição direta 
 

Para a predição do teor de extrativos totais foi usado como pré-tratamento a derivada 

segunda de Savitsky-Golay em um modelo PLS, previamente construído a partir de dados 

espectrais HI-NIR das 50 amostras sólidas obtidas da coleção de amostras independentes 

deste trabalho. Este modelo foi aplicado sobre 18 amostras (três por tratamento – as 

mesmas amostras utilizadas para caracterização das fibras e vasos) para predição direta 

dos extrativos dos discos das “amostras finais”.  

Uma programação específica para este trabalho foi criada para gerar as imagens no 

MatLab R2015a (The Mathworks Inc., Natick, MA, USA), utilizando o PLS_Toolbox 3.0. 

Eigenvector Research, Inc. Isso permitiu utilizar a função improfile que calcula o valor 

predito para cada pixel que passar por uma linha diametral traçada manualmente sobre a 

amostra (Figura 24). Foram traçadas 12 linhas diametrais por disco e, em seguida, calculado 

os valores médios, mínimos, máximos e os desvios-padrões. 

 

 
Figura 24. Predição direta do teor de extrativos totais das “amostras finais” por meio do software 

MatLab R2015a 
 

4.8.3.2 Criação da base de dados para calibração, teste e dados standard  
 

A primeira base de dados (chamada de “im” por ser formada pelas imagens HI-NIR) 

(Xim, y)im contém 90 amostras (Nim = 90), as quais os teores de extrativos totais medidos em 
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laboratório eram conhecidos (Figura 20AB). Tais teores foram classificados em ordem 

crescente e são chamados de “y”. Em seguida, a partir das 90 amostras, aplicou-se uma 

função que ordena e classifica as amostras de forma que, uma amostra entre três foi 

colocada no conjunto de teste (e as outras duas no conjunto de calibração). Este 

procedimento permite haver um conjunto de calibração “(Xim, y)im,cal” e um conjunto de teste 

“(Xim, y)im,teste” com 60 e 30 amostras, respectivamente, correspondendo à 2/3 e 1/3 do Nim = 

90 amostras (Figura 20B). Este método assegura que ambos os conjuntos de calibração e 

teste tenham uma distribuição semelhante de valores de “y”. Para assegurar que as 

amostras foram igualmente representadas nos conjuntos de calibração e teste, a análise 

PCA foi realizada e não foi verificada a presença de grupos.  

A segunda base de dados (chamada de “pt” por ser constituída pelas amostras da 

coleção com aquisição de espectros NIR em esfera de integração, permitindo a leitura de 

pontos) “(Xpt, y)pt” foi construída a partir de 536 amostras (Npt = 536) da coleção as quais 

foram adquiridos os dados espectrais com equipamento NIR e quantificado em laboratório 

os teores de extrativos totais (Figura 20AB). Este banco de dados “(Xpt, y)pt” (assim como a 

imagem “im”) foi dividido em dois sub-grupos. As 30 amostras correspondentes ao “(Xpt, 

y)pt,teste” são as mesmas amostras do “(Xim, y)im,teste”, ou seja, sempre utilizou-se o mesmo 

grupo de teste para as duas bases de dados. Desta forma, os valores da resposta “y” foram 

idênticos em ambos os conjuntos de teste. As amostras restantes do conjunto de dados 

“(Xpt, y)pt” foram colocadas no conjunto de calibração “Npt,cal”, com 446 amostras e no 

conjunto de dados standard “Npt,std”, com 60 amostras totalizando 506 amostras (Figura 

20B).  

Os métodos de transferência testados neste estudo exigem um conjunto de amostras 

denominada standard, as quais foram medidas em ambos os instrumentos NIR e HI-NIR 

(Figura 20C). Este conjunto de dados standard é necessário quando não se consegue 

identificar as fontes de variação dos dados e, por isso, padroniza-se as respostas espectrais 

para aumentar a robustez do modelo. 

Todos os métodos de transferência de calibração foram criados e desenvolvidos no 

MatLab R2015a (The Mathworks Inc., Natick, MA, USA), utilizando o PLS_Toolbox 3.0. 

Eigenvector Research, Inc. 

 

4.8.3.3 Construção do modelo PLS 
 

O modelo PLS chamado “Mim” foi construído usando o conjunto de dados “(Xim, 

y)im,cal” e testado no conjunto “(Xim, y)im,teste” (Figura 20C). O modelo chamado “Mpt” foi 

construído usando o conjunto “(Xpt, y)pt,cal” e testado no conjunto “(Xpt, y)pt,teste” (Figura 20C). 

4.8.3.4 Métodos de transferência de calibração 
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Inicialmente e, apenas com o intuito de comparação, propôs-se dois modelos de 

predição sem transferência, considerados como “controle” para verificar se, efetivamente, os 

modelos de transferência de calibração melhorariam os resultados obtidos. O primeiro 

modelo preditivo sem transferência de calibração foi obtido aplicando diretamente a 

regressão PLS calibrado no equipamento NIR para um equipamento HI-NIR (chamado de 

modelo “PLS Mpt”) (Figura 20). O segundo modelo (Figura 25) foi obtido aplicando a 

regressão PLS construído a partir de espectro NIR extraído de uma imagem HI-NIR, para 

uma imagem HI-NIR (chamado de modelo “PLS Mim”).  

 

 
Figura 25. Esquema de organização dos conjuntos de dados usados para confecção do modelo “PLS 

Mpt”. CV: validação cruzada 
 

Foram testados quatro tipos de transferência de calibração: Update, Repfile, 

Piecewise Direct Standardization (PDS) e Transfer by Orthogonal Projection (TOP). Estes 

modelos foram construídos usando o conjunto de dados “(Xpt, y)pt” e aplicando um dos 

quatro métodos de transferência selecionados (chamado de “Mtr”). Cada modelo “Mtr” foi 

testado no conjunto de dados “(Xim, y)im,teste”. Por fim, todos os resultados dos modelos 

obtidos usando esta abordagem foram comparados com os outros dois modelos preditivos 

sem transferência de calibração.  

 

Modelo Update 
O modelo Update (FEUDALE et al., 2002) consiste em atualizar o conjunto de dados 

da calibração “master”, adicionando amostras medidas no instrumento “slave”. Neste caso, 

todas as amostras standard foram adicionadas ao “(Xpt,y)pt,cal” e o modelo PLS foi 

recalibrado e testado no conjunto de dados “(Xim, y)im,teste” (Figura 26).  
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Figura 26. Esquema de organização dos conjuntos de dados usados para confecção do modelo de 

transferência de calibração Update. CV: validação cruzada 
 

Modelo Repfile 
O modelo Repfile consiste em adicionar exemplos de perturbações espectrais 

observadas entre o “master” e o “slave”, associado a um valor nulo “y” ao conjunto de dados 

de calibração (SHENK; WESTERHAUS, 1991). Isso deve forçar a regressão para calcular 

um modelo em um espaço independente daquele que contém as perturbações. Neste caso, 

os espectros de diferença das amostras standard foram calculados por “D = Nim,std – Npt,std” e, 

então, estes espectros da diferença foram adicionados ao “(Xpt, y)pt,cal”. O modelo PLS foi 

então recalibrado e testado no conjunto de dados “(Xim, y)im,teste” (Figura 27). 

 

 
Figura 27. Esquema de organização dos conjuntos de dados usados para confecção do modelo de 

transferência de calibração Repfile. CV: validação cruzada 
 

Modelo PDS  
O modelo PDS baseia-se no cálculo de uma função “f” que transforma o espectro 

“slave” x em um "master tal como" x* (FEARN, 2001). Visa-se corrigir os trechos de 

mudanças ou incongruências entre os espectros obtidos dos equipamentos entre o “master” 

e o “slave” (BOUVERESSE; MASSART, 1996). Assumindo-se que a função “f” é linear, 

então tem-se que os espectros do equipamento “master” e “slave” são ligados por uma 

relação como “x* = Fx + a + e” onde F é uma matriz, a é um deslocamento e “e” é o residual. 

Entretanto, o cálculo do F está condicionado à vários problemas, uma vez que pertence a 
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um enorme espaço vetorial. Para abordar esta questão, o modelo PDS, que é uma versão 

simplificada do modelo “direct standardization”, foi proposta por Feudale et al. (2002). 

Supõe-se que as deformações espectrais são locais e que a matriz “F” é, portanto, próxima 

de uma matriz diagonal. Na prática, cada comprimento de onda do espectro “slave” depende 

do “w” mais próximo do comprimento de onda do espectro “master” (Figura 28). Por isso, o 

parâmetro de largura “w” deve ser ajustado. O valor “w” ideal foi escolhido ao mesmo tempo 

que o número de variáveis latentes do modelo PLS, por meio da validação cruzada. 

Neste estudo, testaram-se dois caminhos para análise do modelo de transferência de 

calibração PDS; o primeiro tem como objetivo converter os espectros “slave” em espectros 

“master” (chamado de modelo “PDS HI-NIR”) e o segundo tem por objetivo o inverso 

(chamado de modelo “PDS NIR”). 

 

 
Figura 28. Esquema de organização dos conjuntos de dados usados para confecção do modelo de 

transferência de calibração PDS. CV: validação cruzada 
 

Modelo TOP 
Projeções ortogonais foram propostas para superar problemas de robustez 

(ROGER; CHAUCHARD; BELLON-MAUREL, 2003). Isso envolve a remoção do subespaço 

espectral impactado pelas perturbações do espaço de calibração. Tal como acontece com o 

método Repfile, uma matriz D coleta as perturbações espectrais, que são calculadas como a 

diferença entre o espectro “master standard” e o espectro “slave standard”. Uma base P do 

espaço abrangido pela matriz D é identificada, por exemplo, pela Decomposição de Valor 

Singular (SVD). Esta base é então utilizada para projetar os espectros de calibração 

ortogonal para P, por meio da remoção do subespaço influenciado pelo espaço de 

calibração e, então, produzindo um modelo ortogonal às perturbações. No presente estudo, 

os espectros de diferença das amostras standard foram calculados por “D = Xim,std – Xpt,std”. 

Uma SVD foi calculada em D, produzindo uma matriz P de espectro k. O conjunto de dados 

“(Xpt, y)pt,cal” foi então projetado de forma ortogonal em P por meio da função “X*=(Xpt)pt,cal (I-

P’P)” (Figura 29). Em seguida, o modelo PLS foi recalibrado em X* e testado. Com isso, o 
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parâmetro k precisa ser ajustado (variando de 1 a 10). O valor k ideal foi escolhido, ao 

mesmo tempo, que o número de variáveis latentes do modelo PLS, por meio da validação 

cruzada. 

 

 
Figura 29. Esquema de organização dos conjuntos de dados usados para confecção do modelo de 

transferência de calibração TOP 
 

4.8.3.5 Desempenho da predição  
O desempenho dos modelos foi avaliado aplicando-os no conjunto de teste “(Xim, 

y)im,teste” (30 amostras) e calculando-se o erro quadrático médio da predição (RMSEP), viés, 

inclinação da reta e o coeficiente de determinação (R2) entre os valores preditos e 

observado, conforme descrito por Nouri et al. (2017).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Propriedades físicas do lenho das árvores de eucalipto  
 

5.1.1 Densidade aparente do lenho por densitometria de raios X 
 

A densidade aparente média, mínima e máxima do lenho do tronco no DAP das 

árvores de eucalipto com 60 meses (cinco anos), de acordo com os tratamentos, está 

apresentada na Tabela 6. 

Os resultados mostram uma diferença significativa entre a densidade aparente média 

das árvores controle em relação às fertilizadas com K e Na na situação com e sem exclusão 

parcial da chuva. É possível observar que os valores médios de densidade aparente entre 

as árvores fertilizadas são muito semelhantes, sendo que nas árvores que tiveram exclusão 

parcial da chuva, a diferença é inferior a 0,002 g/cm³. Esta pequena diferença manteve-se, 

mesmo com o avanço da idade das árvores, conforme observados nos trabalhos de Castro 

(2014) e Legoas (2015) na mesma área experimental com árvores de um, dois, três anos e 

quatro anos, respectivamente.  

Além disso, observou-se que as árvores controle assumiram os maiores valores de 

densidade aparente entre relação às árvores fertilizadas, independente da exclusão parcial 

da chuva. Mais uma vez, este resultado corrobora com o observado por Castro (2014) e 

Legoas (2015). Sette Junior (2010) e Franco (2014) estudaram árvores de E. grandis 

fertilizadas com K e Na com idade entre dois e oito anos, porém sem exclusão da chuva e 

obtiveram o mesmo comportamento para os dados de densidade aparente.  

Os valores de densidade aparente mínima e máxima do lenho para todos os 

tratamentos variaram entre 0,320 e 0,340 g/cm³ e 0,860 e 0,880 g/cm³, respectivamente. 

Essa amplitude de variação da densidade aparente observada permite concluir que há 

alternância de faixas de crescimento no lenho das árvores estudadas (Tabela 6). 
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Tabela 6. Densidade aparente média, mínima e máxima (g/cm³) do lenho das árvores de eucalipto, 
com 60 meses, de acordo com o tratamento 

Tratamento Densidade Aparente (g/cm³) 
Média Mínima  Máxima 

C/+A 0,570 a (0,016) 0,386 a (0,027) 0,866 a (0,037) 
Na/+A 0,539 b (0,020) 0,356 bc (0,020) 0,865 a (0,030) 
K/+A 0,543 b (0,022) 0,323 b (0,040) 0,875 a (0,022) 
C/-A 0,567 a (0,014) 0,370 ab (0,023) 0,881 a (0,018) 
Na/-A 0,547 b (0,026) 0,348 bc (0,054) 0,879 a (0,013) 
K/-A 0,545 b (0,020) 0,335 b (0,040) 0,881 a (0,031) 

Médias seguidas do desvio padrão. Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si 
pelo Teste de Tukey (p<0,05%) 
 

A média dos valores de densidade aparente do lenho de todas as árvores de 

eucalipto obtida (0,550 g/cm³) é próximo ao obtido por Sette Junior et al. (2009), Castro 

(2014) e Legoas (2015) para árvores de E. grandis. Neste sentido, entende-se que os dados 

de densidade aparente apresentados estão de acordo com a literatura. Porém, é importante 

ressaltar que o material genético e as condições de sítio são fatores que ocasionam 

diferenças nestes valores. Além disso, árvores com diferentes idades apresentam maiores 

proporções de lenho juvenil em relação à madeira adulta, ocasionando estas diferenças 

(HILLS; BROWN, 1984).  

É possível ainda inferir que, considerando que as árvores controle sem exclusão 

parcial de chuva já estão em uma condição de estresse pois receberam o mínimo de 

nutrientes para crescimento (e não receberam K e Na, tratamento C/+A) e no tratamento C/-

A sofreram um “segundo” estresse com a exclusão parcial de chuvas, os valores de 

densidade aparente refletem a condição descrita por Searson et al. (2004), Drew e Downes 

(2009), Drew et al. (2009), Drew et al. (2011) e Rosner et al. (2014) onde, em situação 

desfavorável ao crescimento, as árvores podem apresentar espessamento da parede 

celular, refletindo nos altos valores de densidade.  

A influência da fertilização com K e Na fica claro no presente estudo. Da mesma 

forma, Vital (1990), Bouvet et al. (1999), Mäkinen, Saranpää e Linder (2002), Tomazello 

Filho (2006), Sette Junior (2010), Castro (2014), Franco (2014) e Legoas (2015) observaram 

diferenças significativas ocasionadas pela fertilização na densidade aparente do lenho.  

Os diferentes perfis radiais da densidade aparente do lenho sujeito aos seis 

tratamentos podem ser observados na Figura 30. A determinação de forma qualitativa da 

variação de densidade aparente no sentido casca-medula-casca pode ser observada pelos 

perfis radiais obtidos pelo equipamento de raios X digital (Figura 30-2), o qual permite 

destacar importantes respostas do ritmo de crescimento das árvores de E. grandis; é 

possível verificar duas regiões nitidamente demarcadas no lenho das árvores, sendo (i) a 

posição mais interna do lenho, onde pode-se observar maiores valores de densidade (região 
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caracterizada pelos picos e áreas de coloração mais próxima do branco – imagem 2) 

definida como medula (posição correspondente ao intervalo de -2 a 2 cm do raio) e (ii) as 

posições mais próximas da casca (diâmetro de 9,3, 9,2, 13,7, 9,0, 9,2 e 11,3 cm nos 

tratamentos C/+A, Na/+A, K/+A, C/-A, Na/-A e K/-A, respectivamente). Diante disso, pode-se 

dizer que as árvores estudadas se caracterizam como lenho juvenil em transição para 

adulto. 

A variação dos valores de densidade aparente na região da medula é semelhante 

para todos os tratamentos; observa-se que a porção central do lenho é constituída por um 

tecido juvenil, friável e sem anéis de crescimento bem demarcados. Nesta região, foram 

encontrados valores de densidade aparente média igual a 0,530 g/cm³. Na região mais 

próxima da casca, as variações também são semelhantes entre os seis tratamentos, porém 

é possível observar alternâncias de valores de forma muito mais demarcada, caracterizando 

os anéis de crescimento, nítidos nas imagens obtidas pelo equipamento de raios X digital. 

Conforme alguns autores destacam, a presença de fibras com parede celular mais espessa, 

acúmulo de parênquima axial, diâmetro de lume reduzido, menor frequência (n°/mm²) dos 

vasos na posição radial, principalmente na região mais próxima da casca refletem nos 

maiores valores de densidade observados (TOMAZELLO FILHO, 2006; SETTE JUNIOR, 

2010; FRANCO, 2014). 

Este comportamento de variação radial dos perfis de densidade do lenho 

determinado pela densitometria de raios X, caracterizado por maiores valores na região da 

medula (0,420-0,540 g/cm³), redução e estabilização dos valores (0,520-0,700 g/cm³) e 

aumento em direção à casca (0,640-0,880 g/cm³) é um padrão observado por diversos 

autores como Alzate (2004), Alzate, Tomazello Filho e Piedade (2005), Tomazello Filho 

(2006), Tomazello Filho et al. (2008), Sette Junior (2010), Oliveira et al. (2012), Rodrigues 

(2013), Castro (2014), Franco (2014) e Legoas (2015). Além disso, é possível inferir que 

este aumento da densidade no sentido medula-casca evidencia que a atividade cambial é 

afetada pela sazonalidade do clima, acarretando mudanças na qualidade do lenho.  

Fonseca e Lousada (2000), Tomazello Filho (2006), Tomazello Filho et al. (2008) e 

Sette Junior (2010) explicam que o maior valor da densidade aparente na medula pode 

acontecer devido à presença de amido e cristais nas células parenquimáticas, às variações 

de diâmetro, área e frequência dos vasos e presença de fibras de parede mais espessa, 

características anatômicas da madeira as quais influenciam a atenuação dos feixes de raios 

X.  

Legoas (2015) realizou o estudo da densidade aparente média a cada cinco por 

cento do raio do lenho dos seis tratamentos na mesma área experimental quando as árvores 

tinham 48 meses. Os resultados indicaram um aumento característico na região 

correspondente à 85-100% do raio. Esta região correspondia, aproximadamente, ao tecido 
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formado nos dois últimos anos de crescimento do tronco e, nesse período, observou-se 

maior variação do valor da densidade do lenho nas árvores submetidas à exclusão parcial 

de chuvas indicando que, independente do tratamento de nutrição, o déficit hídrico resulta 

na maior variação e aumento dos valores observados para densidade aparente do lenho na 

região mais próxima da casca.  
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Figura 30. Variação radial da densidade aparente (g/cm³) do lenho das árvores de eucalipto da 

classe de área basal média dos tratamentos C/+A, Na/+A, K/+A, C/-A, Na/-A e K/-A. A 
imagem 1 representa o perfil radial escaneado e a imagem 2 o perfil radial obtido pelo 
equipamento de raios X digital, onde na escala de cinza, quanto mais próximo do branco, 
maior a densidade. As amostras escolhidas para compor esta Figura são representativas 
da média geral de densidade aparente por tratamento 

Na/+A 

K/+A 

C/-A 

Na/-A 

K/-A 

C/+A 
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A variação da densidade aparente média do DAP do lenho das árvores de eucalipto 

aos 12, 24, 36, 48 e 60 meses mostra, em geral, um aumento dos valores, independente 

dos tratamentos (Figura 31). É possível verificar que os valores aumentam 

progressivamente até os 36 meses e, após essa idade, os aumentos são mais sutis. Foram 

utilizados os dados de Castro (2014) e Legoas (2015) que trabalharam na mesma área 

experimental, ambos com 48 árvores.  

 

 
Figura 31. Variação da densidade aparente média do DAP do lenho das árvores de E. grandis, aos 

12º, 24º, e 36º mês (CASTRO, 2014), 48º mês (LEGOAS, 2015) e 60° mês por tratamento 
 

Segundo Tomazello Filho (2006), Tomazello Filho et al. (2008), Githiomi e Kariuki 

(2010) e Oliveira et al. (2012), a densidade aumenta conforme há aumento da idade devido, 

principalmente, a resposta do câmbio às alterações fisiológicas. A sazonalidade climática 

influencia na atividade cambial, produzindo anéis de crescimento onde alternam-se a 

presença de lenho inicial e tardio, sendo que a principal diferença está na espessura da 

parede celular, que é maior no lenho tardio. Além disso, a maior quantidade de lenho adulto 

está associada ao desenvolvimento do cerne e aumento na quantidade de extrativos 

(GOMINHO, 2001). Por isso, é possível inferir que a maior quantidade de lenho tardio é uma 

característica de árvores com maiores idades, apresentando maiores valores de densidade 

aparente média. 
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5.1.2 Densidade básica do lenho por espectroscopia NIR 
 

Para determinação da densidade básica do lenho por meio do NIR, foram feitas 

análises multivariadas de regressão PLS, no comprimento de onda de 1100 a 2500 nm, 

onde os melhores resultados de calibração foram encontrados com os dados obtidos do pré-

tratamento da primeira derivada, seguido pela validação cruzada. Para calibração, foram 

utilizadas as amostras de referência dos discos da base de todas as árvores.  

A calibração e validação cruzada correspondente obtida pelo NIR para estimativa da 

densidade básica de todos os tratamentos pode ser verificada na Tabela 7. A densidade 

básica das 596 amostras estudadas apresentou média de valor predito igual a 0,450 g/cm³, 

sendo observada uma variação de 0,340 a 0,620 g/cm³. O modelo para estimar a densidade 

básica média das árvores apresentou R² da calibração e da validação cruzada (R²c e R²cv) 

igual a 0,83 e 0,81, respectivamente, sendo que o número de fatores PLS e o RPD foram 

iguais a 6 e 2,36, nesta ordem. O RPD é uma maneira de avaliar a precisão da calibração 

realizada e de comparar modelos entre si e é descrita como a razão entre o desvio padrão 

dos valores de referência e o RMSECV (WILLIAMS; SOBERING, 1993). O erro padrão de 

calibração e de validação cruzada (RMSEC e RMSECV) foi igual a 0,021 e 0,022, 

respectivamente, conforme demonstrado pela Tabela 7. 

 
Tabela 7. Calibração e validação cruzada correspondente obtida pelo NIR para estimativa da 

densidade básica ponderada de todos os tratamentos 

Propriedade R²c R²cv Fat PLS SEC SECV Outliers RPD 

Densidade básica  0,83 0,81 6 0,021 0,022 3 2,36 

R²c: coeficiente de determinação da calibração; R²cv: coeficiente de determinação da validação 
cruzada; Fat PLS: número de fatores PLS; SEC: erro padrão da calibração; SECV: erro padrão da 
validação cruzada; Outliers: número de amostras retiradas do conjunto de dados; RPD: relação de 
desempenho do desvio 
 

De acordo com Williams e Sobering (1993) e Williams (2014) o valor do RPD é o 

principal parâmetro para identificar se o modelo é satisfatório ou não. Schimleck, Mora e 

Daniels (2003) afirmam que um RPD com valor maior que 1,5 é satisfatório para predições 

preliminares na área de ciências florestais. Schimleck e Evans (2004) consideram que, em 

trabalhos de melhoramento genético, é suficiente RPD igual a 2,5. Williams e Sobering 

(1993) resumem os valores satisfatórios de RPD, concluindo que valores entre 2 e 3 é 

suficiente para predições aproximadas, entre 3 e 5 satisfatória para predição e maior que 5 

geram modelos para aplicação em análise de controle de qualidade de amostras. 

Estopa (2017), Hein, Lima e Chaix (2009) e Viana et al. (2010) obtiveram valores 

semelhantes para a determinação da densidade básica de Eucalyptus pelo NIR. Gouvêa et 
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al. (2011) estudaram a densidade básica do eucalipto por meio de vários métodos não-

destrutivos e obtiveram, para o NIR, R²c igual a 0,84, com dez fatores PLS e RPD variando 

entre 1,9 e 2,7. Inagaki et al. (2010) encontraram R²cv de 0,90 e RPD acima de três na 

determinação da densidade básica de E. camaldulensis de cinco anos de idade.  

Alzate, Tomazello Filho e Piedade (2005), Sette Junior (2007, 2010), Trugilho (2009), 

Sette Junior et al. (2012) e Trevisan et al. (2012), todos em estudo conduzido em laboratório 

para determinação da densidade básica em E. grandis, encontraram valores próximos ao 

valor médio predito de densidade básica (0,450 g/cm³). A pequena diferença entre os 

resultados pode ocorrer pois, segundo Kollmann e Côté (1968), as diferenças na estrutura 

anatômica e a variada quantidade de extrativos e lignina presentes por unidade de volume 

em razão do genótipo, índice de sítio, tratos silviculturais e, principalmente, às idades 

diferentes das árvores estudadas refletem nos valores de densidade básica obtidos. A 

literatura cita que a situação que ocorre, normalmente, é a densidade do lenho aumentar 

com o avanço da idade das árvores (conforme observado na Figura 31). Além disso, as 

condições do clima e a localização geográfica onde árvores se encontram também podem 

influenciar a densidade do lenho.  

Oliveira et al. (2010) verificaram que houve aumento significativo da densidade 

básica de árvores cultivadas em região que ocorre precipitação reduzida em certos períodos 

do ano. Drew et al. (2009) em estudo conduzido em ambiente com Eucalyptus irrigado e 

não-irrigado, obtiveram árvores com maiores densidades na condição de baixa 

disponibilidade hídrica. Árvores em situação de déficit hídrico apresentam um crescimento 

mais lento em relação à condição irrigada (LEGOAS, 2015), sendo que essa situação faz 

com que haja um espessamento da parede celular, refletindo nos maiores valores de 

densidade, conforme discutido no item 5.1.1.  

A Figura 32 mostra a distribuição dos dados de todos os tratamentos, indicando que 

não houve a presença de grupos, ou seja, os dados distribuíram-se igualmente, atingindo 

toda a heterogeneidade das amostras. Além disso, a diferença de angulação entre a linha 

diagonal e a linha de tendência foi pequena, o que significa que a tendência de 

superestimação e subestimação dos dados foi baixa.  
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Figura 32. Relação entre valores de densidade básica (db – g/cm³) predita pelo NIR e valores 

referência para todos os tratamentos (em validação cruzada). A linha contínua mostra a 
tendência dos dados e a linha tracejada representa a relação ideal entre os dados (linha 
diagonal) 

 

5.1.3 Cartografia da densidade aparente do lenho 
 

A Figura 33 mostra o modelo 2D de variação da densidade aparente ao longo do 

tronco, realizado pela krigagem dos dados radiais das diferentes alturas (base, DAP, 25, 50, 

75 e 100% da altura total) obtidos no equipamento de densitometria de raios X, para cada 

um dos tratamentos estudados.  

A amplitude de variação radial da densidade aparente média é de 0,539 a 0,567 

g/cm³ para os seis tratamentos. O padrão de variação da densidade aparente das árvores 

de E.grandis é menos consistente na direção longitudinal em relação ao radial observado no 

item 5.1.1; a Figura 30 permite a constatação da presença de menores valores de 

densidade na região próxima à medula (mais pronunciada no tratamento Na/+A) e maiores 

mais próximas da casca (mais acentuada no tratamento C/-A) em todos os tratamentos. 

Resultado semelhante é descrita por Ferreira (2013) e Franco (2014) para árvores do 

gênero Eucalyptus.  

Na direção longitudinal, é possível verificar que a variação da densidade aparente foi 

maior nas árvores controle, seguida pelas árvores fertilizadas com K e Na. Além disso, a 
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densidade varia de forma mais pronunciada nas regiões correspondentes à base, DAP e 

25% da altura total nos seis tratamentos. Nas posições 50, 75 e 100% essa variação 

também é observada, porém, de forma menos pronunciada. É possível observar ainda que, 

independente do tratamento, há um padrão de variação da densidade, a qual decresce até 

certo ponto e cresce daí até o topo da árvore, assim como observado por Franco (2014). 

Este padrão de variação da densidade na direção base-topo e medula-casca é descrito com 

detalhes por Panshin e Zeeuw (1970). Barrichelo, Brito e Migliorini (1983) afirmam ser este 

modelo o mais comum para árvores do gênero Eucalyptus. Hein (2011) obteve um modelo 

semelhante de variação da densidade estimada pelo NIR para E. urophylla, onde há 

decréscimo/estabilização da base-25%, seguido por um aumento na posição 25-75% e com 

decréscimo/estabilização na posição 75-100%. 

As diferentes propriedades da madeira sempre estão inter-relacionadas. Por isso, 

este modelo é um reflexo das características anatômicas das árvores estudadas. Leite 

(2013) constatou a diminuição dos valores de vasos e fibras na direção base-topo da 

madeira de três espécies de eucalipto. Este resultado pode ser observado devido, 

principalmente, à maior proporção de tecido juvenil no topo, o que por sua vez reflete nos 

valores de densidade. Alzate, Tomazello Filho e Piedade (2005), Sette Junior (2010) e Sette 

Junior et al. (2012) explicam que as maiores densidades encontradas na base ocorrem 

devido às alterações do meristema do câmbio e, estão relacionadas com as fibras de maior 

espessura de parede, menor diâmetro de lume e maior comprimento e redução da 

frequência de vasos, condição diretamente relacionada com a sustentação do tronco, galhos 

e copa.  

Esta variação da densidade aparente também está relacionada com as propriedades 

químicas da madeira. Arantes et al. (2011) explicam que os valores de densidade de E. 

grandis e E.urophylla com seis anos de idade são maiores conforme há aumento do teor de 

extrativos e lignina totais ao longo do tronco. Costa et al. (2017) observaram maiores teores 

de extrativos na região do cerne para dois clones de E. camaldulensis com 7,5 anos de 

idade. O aumento do teor de extrativos está diretamente relacionado com o processo de 

cernificação e aumento da idade das árvores.  

A cartografia gerada permitiu visualizar como as propriedades da madeira 

respondem à fertilização, mas principalmente, ao fator disponibilidade de água; é possível 

afirmar que a exclusão parcial da chuva fez com que as árvores produzam um lenho menos 

homogêneo, ou seja, a variação de densidade aparente dentro da árvore é maior. Neste 

sentido, deve-se considerar que esta característica pode influenciar o uso final da madeira. 

Árvores menos homogêneas não são interessantes para a produção de papel, uma vez que 

pode haver aumento do uso de reagentes para retirar lignina e extrativos da polpa 
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celulósica. Por outro lado, árvores com maiores teores de lignina e extrativos apresentam, 

normalmente, maior poder calorífico, o que pode ser interessante para produção de carvão. 

   

 
Figura 33. Modelo 2D de variação da densidade aparente ao longo do tronco, realizado pela 

krigagem dos dados radiais das diferentes alturas (base, DAP, 25, 50, 75 e 100% da 
altura total) obtidos no equipamento de densitometria de raios X, para cada um dos 
tratamentos estudados 
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5.2 Características anatômicas do lenho das árvores de eucalipto 
 

5.2.1 Dimensões das fibras 
 

Os valores obtidos para as dimensões das fibras do lenho no DAP do tronco das 

árvores de eucalipto, com 60 meses, segundo os tratamentos, são apresentados na Tabela 

8.  

As maiores fibras foram encontradas no lenho das árvores fertilizadas com potássio, 

sem exclusão de chuva (K/+A) assumindo valor médio igual a 901,2 µm, sendo este 

tratamento estatisticamente diferente do tratamento controle com e sem exclusão de chuvas 

(900,1 e 854,3 µm, respectivamente) e estatisticamente igual ao tratamento Na, com valor 

igual a 883,7 e 827,8 µm, sem e com exclusão parcial da chuva respectivamente. Quanto à 

largura, os tratamentos com K e Na (+A e –A) foram estatisticamente iguais, sendo 

diferentes do controle. Da mesma forma, para a espessura da parede, o potássio e o sódio 

foram estatisticamente iguais na condição de exclusão parcial das chuvas, sendo estes 

diferentes do controle (+A e –A), o qual assumiu valores iguais a 3,5 e 3,3 µm, 

respectivamente. Já o diâmetro do lume das fibras do lenho assumiu o maior valor nas 

árvores fertilizadas com Na, em situação de exclusão parcial da chuva (15,1 µm).  

Deve-se destacar que os maiores valores médios de largura da fibra e diâmetro do 

lume obtidos foram observados nas fibras do lenho das árvores que receberam a aplicação 

de Na, assim como descrito por Franco (2014). Diante do exposto, pode-se dizer que a 

aplicação de K e Na nas árvores induziu a formação de parede secundária com menores 

dimensões. 

 
Tabela 8. Valores médios do comprimento, largura, espessura da parede e diâmetro do lume (µm) 

das fibras do lenho das árvores de eucalipto, com 60 meses, por tratamento de fertilização 
 

Tratamento Comprimento Largura Espessura da parede Diâmetro do lume 

   µm  
C/+A 900,1 a (195,2) 21,2 a (3,9) 3,5 a (0,8) 14,7 a (4,4) 
Na/+A 883,7 b (166,3) 20,4 b (3,9) 3,2 b (0,7) 14,1 b (3,3) 
K/+A 901,2 b (193,9) 20,8 b (4,7) 3,5 a (0,9) 13,8 b (4,6) 
C/-A 854,3 ab (177,0) 20,9 a (4,0) 3,3 a (0,7) 14,3 a (3,3) 
Na/-A 827,8 b (198,8) 21,4 b (3,9) 3,2 b (0,5) 15,1 b (3,6) 
K/-A 839,7 b (194,3) 19,9 b (3,6) 3,1 b (0,5) 13,7 c (3,1) 

Médias seguidas de desvio padrão. Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si 
pelo Teste de Tukey (p<0,05%) 
 

MacDonald e Hubert (2002) afirmam que, em geral, a dimensão e a qualidade das 

fibras são afetadas pelas práticas silviculturais e pela qualidade do sítio. Albino, Mori e 

Mendes (2012) relataram 1000 µm como valor médio de comprimento das fibras de E. 



103 
 

grandis com 18 anos. Trugilho et al. (2005), em estudo com clones do gênero Eucalyptus 

com quase seis anos, verificaram valor médio de comprimento das fibras igual a 926 µm. 

Sette Junior (2010), em estudo sobre o efeito da fertilização com K e Na no comprimento 

das fibras de E. grandis com quatro anos, obteve valores médios iguais a 886,8, 840,2 µm, 

respectivamente, sendo que as árvores do tratamento controle apresentaram valor médio 

igual a 870,9 µm. Sette Junior et al. (2014) detectaram efeito dos fertilizantes na dimensão 

das fibras no lenho de árvores de eucalipto. Em estudo semelhante, Franco (2014) obteve 

fibras mais longas no lenho das árvores de eucalipto de oito anos fertilizadas com K. Legoas 

(2015) em trabalho na mesma área experimental que o presente estudo, apresentou como 

valor médio de comprimento de fibra igual a 904,9 µm para as árvores fertilizadas com K e 

Na com quatro anos. 

Tomazello Filho (2006) mostra que a variação de idade das árvores influencia os 

resultados obtidos, onde a presença de lenho juvenil, de transição ou adulto refletem nas 

dimensões das fibras. No presente estudo, as árvores controle tiveram o maior valor médio 

de espessura da parede; esta característica está de acordo com o valor de densidade 

aparente média encontrado (0,570 g/cm³), sendo também o maior valor entre os 

tratamentos, assim como observado por Sette Junior (2010) e Franco (2014) em estudo 

sobre a influencia da fertilização com K e Na nas propriedades da madeira. 

Com relação a largura das fibras e espessura da parede, Albino, Mori e Mendes 

(2012) observaram como largura e espessura da parede média das fibras de E. grandis de 

18 anos valores iguais a 16,1 e 4,4 µm, respectivamente, ou seja, os valores encontrados 

são menores do que os encontrados no presente estudo. Legoas (2015) observou maiores 

valores de espessura de parede nas árvores controle com e sem exclusão parcial de chuvas 

e sugeriu que esses maiores valores podem ter uma relação direta com os altos valores de 

densidade encontradas nessas árvores e à um possível aumento do acúmulo de extrativos 

na parede celular, conforme sugeridos por diversos autores (HILLIS, 1962; HILLIS; BROWN, 

1984). O autor observou ainda que, ao contrário das árvores controle, no lenho das árvores 

de eucalipto fertilizadas com Na as fibras tem, significativamente, menor espessura da 

parede em relação ao controle e ao K. 

Os valores de diâmetro do lume foram, em geral, inferiores, aos relatados pela 

literatura, sendo que Trugilho et al. (2005) relatam valores que variam de 9,4 a 13,3 µm para 

árvores de Eucalyptus. Alzate (2004), em estudo com várias espécies de eucalipto, explica 

que a largura das fibras está inversamente relacionada com a densidade, assim como o 

diâmetro do lume está inversamente relacionado com a densidade a qual, por sua vez, está 

diretamente relacionada com a espessura da parede das fibras. Assim, quanto maior a 

quantidade de espaços vazios, menor será a densidade da madeira. Panshin e De Zeeuw 
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(1970) acrescentam que a idade cambial e a influência de fatores externos como a 

disponibilidade hídrica, provocam estas diferenças observadas nos resultados.  

Quanto aos altos valores de desvio padrão encontrados para a o comprimento das 

fibras, Sette Junior (2010) explica que isto se deve, principalmente, aos efeitos aleatórios do 

resíduo, os quais são as principais fontes de variabilidade e representam entre 35,2 e 55,6% 

da variação total. Assim como descrito por Lousada (1999) e Sette Junior (2010), tais efeitos 

aleatórios que causam estas variações podem acontecer devido aos tratamentos de 

fertilização, das classes de área basal, da posição do disco de análise no tronco das 

árvores, da variabilidade natural da densidade do lenho, da idade ou do ritmo de 

crescimento das árvores. 

Legoas (2015) verificou que a condição de exclusão parcial de chuvas não afeta 

significativamente as dimensões das fibras nas posições radiais 50 e 100%. No entanto, 

considerando o efeito da fertilização com K e Na no lenho a 50% do raio, destaca-se o efeito 

do Na na formação de fibras mais longas, largas, de maior lume e menos espessas, em 

relação aos tratamentos K e controle. Trabalhos que expliquem o efeito da redução da 

disponibilidade hídrica na dimensão das fibras do lenho são quase inexistentes. Deve-se 

citar as avaliações de Castro (2014) o qual mostra que, em geral, a menor disponibilidade 

hídrica não afeta a dimensão das fibras, corroborando com os resultados de Legoas (2015). 

Sob o ponto de vista fisiológico da planta, Larson (1967) e Zobel e Van Buijtenem 

(1989) explicam que os parâmetros de fibra analisados mas, principalmente a espessura da 

parede das fibras, são variáveis que estão envolvidas nos processos de formação do lenho; 

as dimensões das fibras podem depender da pressão de turgescência no interior da célula e 

das auxinas produzidas na copa das árvores, induzindo à maior plasticidade da parede 

celular através das variações dos ângulos microfibrilares nas diferentes camadas da 

ultraestrutura da parede. Diante disso, maiores pressões de turgescência e concentração de 

auxinas induzem à formação de células de maiores dimensões na fase inicial de divisão 

celular do câmbio. Com isso, entende-se que a aplicação de fertilizantes influencia os 

resultados obtidos para as fibras, uma vez que a pressão de turgescência e a auxina podem 

ser alteradas. O K e o Na influenciam na maior ou menor pressão de turgescência e na 

formação de maior área foliar da copa das árvores, ou seja, área de elevada concentração 

de auxinas (ZOBEL; VAN BUIJTENEM, 1989).  

Como consequência das árvores sintetizarem maiores quantidades de açúcares pela 

fotossíntese, cita-se um aumento da biosíntese de moléculas de celulose, as quais serão 

incorporadas como microfibrilas na parede secundária, aumentando a espessura da mesma 

(ZOBEL; VAN BUIJTENEM, 1989). Além disso, segundo Almeida (2009), diferenças no 

padrão de transpiração, que podem ocorrer devido aos tratamentos estão relacionadas, 



105 
 

sobretudo, às variações do controle estomático, à extensão do sistema radicular e à 

superfície foliar. 

Contudo, é importante destacar que, mesmo com todos os resultados citados 

anteriormente, o efeito da fertilização nas características das fibras do lenho de árvores de 

eucalipto não tem mostrado um resultado unânime entre os autores, havendo aqueles que 

verificaram a existência de diferenças estatísticas nas dimensões das fibras do lenho de 

árvores fertilizadas e outros que dizem não terem verificado alguma influência significativa 

(CASTRO, 2014; FRANCO, 2014; LEGOAS, 2015).  

A variação das dimensões das fibras nas três posições radiais estudadas (0, 50 e 

100%) no DAP do tronco das árvores de E. grandis aos 60 meses é mostrada na Figura 34.  

O comprimento das fibras (Figura 34A) apresenta uma tendência de aumento na 

direção radial, uma vez que os menores valores são observados na medula e os maiores 

valores observados na região mais próxima da casca. O tratamento K/-A assume o menor 

valor (679,4 µm) na posição 0% do raio e o tratamento C/-A o maior (777,2 µm) e são 

estatisticamente diferentes. O tratamento C/+A e K/+A assumem os maiores valores na 

posição 100% do raio, sendo 1076,3 e 1077,9 µm, respectivamente. Ainda na posição 

correspondente à 100% do raio, os tratamentos C/+A e K/+A são estatisticamente iguais e 

diferentes dos outros tratamentos.  

A largura das fibras (Figura 34B) apresenta valores semelhantes entre os 

tratamentos na posição 0% (valores variam de 18,4 a 19,9 µm). A largura das fibras dos 

tratamentos K/+A, K/-A e C/+A na posição 50% assume valores ligeiramente maiores em 

relação à posição 100% do raio e são estatisticamente iguais entre si (em 50% do raio) e 

diferentes dos demais tratamentos. Na posição 100% do raio, C/-A e Na/-A são 

estatisticamente iguais e diferentes do restante. 

O diâmetro do lume das fibras (Figura 34C), para todos os tratamentos, apresentou 

uma tendência de aumento na posição 50% do raio, seguido por uma queda nos 

tratamentos K/+A, K/-A e C/+A na posição 100% do raio (C/+A e K/+A estatisticamente 

iguais). Nas posições 50% do raio, o tratamento C/+A assumiu o maior valor (17,5 µm). Já 

na posição 100% do raio, os maiores valores aparecem nos tratamentos Na/-A, C/-A e 

Na/+A (16,6, 15,7 e 15,1 µm, nesta ordem). 

Com relação à espessura da parede das fibras (Figura 34D) não houve diferença 

estatística entre os tratamentos na posição 0% do raio e verifica-se, apesar de existir 

algumas oscilações, uma tendência crescente na direção medula-casca para os seis 

tratamentos. Na região da medula todos os tratamentos assumem valores muito próximos, 

assim como na posição 50%, com exceção do tratamento C/-A que assume um valor menor 

(2,8 µm) na posição intermediária. Por fim, na posição mais próxima da casca as árvores 
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C/+A é estatisticamente diferente e assume o maior valor médio de espessura da parede 

(4,2 µm), seguido pelo K/+A (4,1 µm) e C/+A (3,9 µm).  

 

 
Figura 34. (A) variação radial do comprimento, (B) largura, (C) diâmetro do lume e (D) espessura da 

parede (µm) das fibras do lenho no DAP das árvores de eucalipto, aos 60 meses, nos seis 
tratamentos 

 

Os trabalhos que tratam sobre a variação das dimensões das fibras na direção radial 

do lenho de árvores de diferentes espécies de Eucalyptus é vasta, destacando-se Hans, 

Burley e Williamson (1972), Brasil e Ferreira (1972, 1979), Jorge (1994), Trugilho et al. 

(2005), Sette Junior (2007, 2010), Sette Junior et al. (2009), Albino, Mori e Mendes (2012), 

Castro (2014), Franco (2014) e Legoas (2015) que demonstram que há aumento do 

comprimento das fibras, na direção medula-casca. Sette Junior et al. (2009) relatam uma 

variação de 841-1059 µm em árvores de E. grandis com três anos. Já Legoas (2015) 

destaca que o comprimento das fibras de eucalipto com quatro anos fertilizadas com K e Na 

variaram, entre as posições 50 e 100% do raio, entre 831-1065 µm. Tomazello Filho (1987) 

explica que o comprimento da fibra aumenta com a idade da árvore e só estabiliza quando 

as células cambiais atingem o máximo comprimento, momento em que se inicia a formação 

do lenho adulto. Franco (2014) relata esse mesmo comportamento radial para fibras de E. 

grandis com oito anos. 
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Quanto à espessura da parede das fibras, Rocha et al. (2002), Alzate (2004), Sette 

Junior et al. (2009) e Sette Junior (2010) citam tanto o aumento quanto a redução dos 

valores na direção medula-casca. Legoas (2015) verificou que a variação da espessura da 

parede do lenho de eucalipto com quatro anos foi de 3,4 a 3,7 µm nas posições 50 e 100% 

do raio, respectivamente. Sette Junior et al. (2014) observaram valores semelhantes. Silva 

et al. (2007) observaram correlação positiva entre a espessura da parede e o aumento da 

idade das árvores.  

Em relação ao diâmetro do lume e largura da fibra, de forma geral, resultados 

semelhantes foram observados por Rocha et al. (2002), Sette Junior et al. (2009), Sette 

Junior (2010) e Franco (2014). 

 

5.2.2 Dimensões e frequência dos vasos 
 

Os valores obtidos para as variáveis diâmetro tangencial, frequência e porcentagem 

de área ocupada pelos vasos no lenho do tronco no DAP das árvores de eucalipto, aos 60 

meses, para os tratamentos estudados, são apresentados na Tabela 9.  

 
Tabela 9. Valores médios do diâmetro tangencial (µm), % de área ocupada e frequência (n°/mm²) dos 

vasos no lenho das árvores de eucalipto, com 60 meses, por tratamento 

Tratamento  Diâmetro tangencial % de área  Frequência 
µm % n°/mm² 

C/+A 96,6 a (12,8) 14,5 a (1,3) 17,2 a (2,3) 
Na/+A 103,5 a (13,8) 14,7 a (1,8) 14,2 b (2,2) 
K/+A 111,7 b (11,7) 14,7 a (2,2) 11,7 c (2,1) 
C/-A 95,3 a (12,8) 13,3 b (1,2) 16,8 a (2,0) 

Na/-A 101,4 a (14,1) 13,8 a (1,4) 13,5 b (1,5) 
K/-A 110,6 b (13,8) 13,3 b (2,2) 11,8 b (1,7) 

Médias seguidas de desvio padrão. Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si 
pelo Teste de Tukey (p<0,05%) 
 

O diâmetro dos vasos foi estatisticamente maior no lenho das árvores fertilizadas 

com K sem (K/+A 111,7 µm)  e com (K/-A 110,6 µm) condição de exclusão parcial de chuvas 

em relação aos outros tratamentos. O tratamento C/-A assume o menor valor médio de 

diâmetro tangencial de vasos (95,3 µm). Com relação à porcentagem de área ocupada pelos 

vasos, observou-se diferença estatística nos tratamentos C/-A e K/-A, porém observa-se 

uma pequena variação (de 13,3 a 14,7%) entre todos os tratamentos avaliados. A 

frequência de vasos assume maiores valores (17,2 e 16,8 n°/mm²)  nas árvores controle 

sem e com condição de exclusão parcial de chuvas, seguido das árvores fertilizadas com Na 

(14,2 e 13,5 n°/mm²) e K (11,7 e 11,8 n°/mm²). Esses resultados deixam claro a relação 
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inversa entre a frequência e o diâmetro dos vasos. Legoas (2015) observou comportamento 

semelhante para as árvores da mesma área experimental, porém com quatro anos.  

Sette Junior (2010) e Franco (2014) encontraram valores médios muito semelhantes 

para diâmetro tangencial (µm), % de área ocupada e frequência (n°/mm²) dos vasos no 

lenho das árvores de E. grandis com 48 e 101 meses, respectivamente. Destaca-se que, 

nestes trabalhos, as árvores fertilizadas com K sempre apresentaram valor médio de 

diâmetro tangencial (µm) maior, em relação ao tratamento Na e controle.  

Silva et al. (2007) e Albino, Mori e Mendes (2012) relatam valores superiores, para os 

três parâmetros de vasos, em árvores de eucalipto com idade entre 10 e 25 anos. 

Entretanto, Castro (2014), Sette Junior et al. (2014), Freitas et al. (2015) e Legoas (2015), 

em análise dos parâmetros de vaso de árvores na mesma área experimental que o presente 

estudo, observaram, em geral, valores menores. Isso se deve muito provavelmente ao fato 

das árvores serem mais jovens nestes estudos. 

Com relação à condição de aplicação de fertilizantes nas árvores, Bamber, Horne e 

Graham-Higgs (1982) observaram que árvores de E. grandis de dois anos e meio 

apresentaram maiores diâmetros e menor frequência de vasos devido a aplicação de 

fertilizantes. Drew et al. (2009) e Lima et al. (2010) mostraram que árvores fertilizadas e com 

rápido crescimento apresentam poucos vasos e de grande diâmetro, em relação às árvores 

de baixo crescimento. Sette Junior et al. (2009) obtiveram resultados semelhantes para 

árvores de E. grandis de 24 meses fertilizadas com K e Na. Contudo, Tomazello Filho (2006) 

relata que não observou diferenças significativas nas variáveis relacionadas aos vasos em 

árvores de E. grandis x urophylla as quais receberam tratamentos de fertilização e irrigação. 

 Em geral, em relação à condição de exclusão parcial de chuvas, a literatura diz que 

no lenho de árvores de espécies de eucalipto, a limitação da água no solo acarreta na 

diminuição do diâmetro tangencial e aumento da frequência dos vasos (EWERS, 1985; 

BAAS; SCHWEINGRUBER 1987; ZHANG; DENG; BAAS, 1988; FEBRUARY, 1993; 

FEBRUARY et al., 1995; SEARSON et al., 2004). Os autores relatam que as árvores em 

condição de seca apresentaram duas estratégias principais para melhorar a eficiência do 

transporte da água, sendo (i) o aumento da área correspondente ao alburno e (ii) alteração 

das estruturas anatômicas dos elementos de vaso.  

Baas (1976), Alves e Angyalossy-Alfonso (2000), Schuldt et al. (2011) e 

D’Orangeville et al. (2013) relatam que os vasos menores, mais agrupados e numerosos são 

formados no lenho das árvores sob condição de seca e que, a redução da precipitação pode 

acarretar em comprometimento da condutividade hídrica do lenho ou acarretar o embolismo. 

Portanto, entende-se que, o aumento da frequência dos vasos e a diminuição do 

diâmetro tangencial dos mesmos, constitui-se em adaptação da planta em resposta ao 

déficit hídrico para compensar a perda da capacidade de transporte de água (SEARSON et 
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al., 2004). February et al. (1995) destacam que árvores de E. grandis apresentam rápidas 

respostas frente às condições climáticas adversas resultando em significativa redução do 

crescimento em regiões áridas e que, neste caso, a disponibilidade hídrica é um dos fatores 

mais importantes e que altera a estrutura anatômica do lenho, demonstrando a alta 

plasticidade da espécie.  

O aumento do diâmetro tangencial dos vasos, sob o ponto de vista fisiológico, resulta 

em aumento significativo da condutividade hidráulica (ZIMMERMANN, 1983). Battie-Laclau 

(2013), na mesma área experimental que o presente estudo, observou que independente do 

regime hídrico, a fertilização com K induziu o dobro do valor do fluxo de seiva, em relação às 

árvores controle, resultando em uma maior eficiência hidráulica e maior consumo de água 

pelas árvores. Desta forma, pode-se entender que o lenho das árvores de eucalipto 

fertilizados com K e Na possui vasos de maior diâmetro tangencial, propiciando maior 

transporte ascendente de seiva mineral, significando em maior atividade fotossintética e 

produção de biomassa (LEGOAS, 2015). Além disso, o autor propôs o estudo da correlação 

dos parâmetros de vaso com a taxa de crescimento do DAP; observou-se que a correlação 

é forte e positiva do DAP com o diâmetro tangencial dos vasos e negativa do DAP com a 

frequência dos vasos, reforçando a hipótese sobre a mudança dos vasos como adaptação 

para atingir maior condutividade hidráulica do lenho das árvores e, assim, a alta taxa de 

crescimento. 

A variação anual (de 2011 a maio de 2015) do diâmetro tangencial, porcentagem de 

área e frequência dos vasos do lenho do tronco no DAP das árvores de eucalipto, aos 60 

meses, nos seis tratamentos é mostrada na Figura 35. 

A análise da arquitetura dos vasos por anel de crescimento permitiu identificar um 

padrão temporal da atividade cambial nas árvores de E. grandis. No ano de 2011, 

correspondente ao primeiro anel de crescimento, observa-se grande quantidade de vasos, 

de menor diâmetro tangencial. Ao longo dos anéis, essa condição se inverte em todos os 

tratamentos, ou seja, o diâmetro tangencial dos vasos aumenta e a frequência diminui, 

porém com menor ou maior intensidade dependendo dos tratamentos. O tecido formado no 

primeiro ano é homogêneo e de difícil distinção. Portanto, o equipamento de raios x digital 

foi essencial para demarcação, principalmente, do primeiro anel de crescimento. 
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Figura 35. Variação anual (A) do diâmetro tangencial (μm), (B) % de área ocupada e (C) freqüência 

dos vasos (n°/mm²) do lenho no DAP das árvores de eucalipto, aos 60 meses, nos seis 
tratamentos. Os anos de 2011 a 2015 correspondem ao anel 1 a 5, nesta ordem 

 

O diâmetro tangencial dos vasos (Figura 35A) mostra um leve aumento dos valores 

da medula para casca, ao longo dos anos, com destaque para os maiores e crescentes 

valores assumidos pelos tratamentos K/+A e K/-A (estatisticamente diferentes dos demais 

nos anéis 4 e 5). Por outro lado, os menores valores são observados no tratamento C/-A, 

sendo que o tratamento Na/+A e Na/-A assume valores intermediários, com queda 

acentuada no anel correspondente ao ano 2014 (103,3 µm), assim como acontece para 

C/+A (102,4 µm) e C/-A (101,4 µm). 
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A porcentagem de área ocupada pelos vasos (Figura 35B) apresentou uma 

tendência de aumento dos valores ao longo do tempo, com valores muito próximos entre os 

tratamentos. Os menores valores foram, em geral, assumidos pelos tratamentos com 

exclusão parcial de chuvas, com destaque para o tratamento C/-A (estatisticamente 

diferente dos demais no anel 3) nos três últimos anos, com valores variando de 12,9 a 15,2 

µm.  

A frequência dos vasos (Figura 35C) assume maiores valores no ano 1 (2011) e 

decresce ao longo do tempo, assumindo os menores valores no último ano analisado 

(2015). Todos os tratamentos no ano 1 são estatisticamente diferentes em relação aos anos 

seguintes. A queda dos valores é acentuada no ano 2 e suaviza nos anos seguintes. Os 

tratamentos C/+A e C/-A assumem os maiores valores, seguido pelos tratamentos Na/+A e 

Na/-A (11,7 e 10,9 vasos/mm², no ano 2015).  

O padrão de variação radial e anual descrito é muito semelhante ao encontrado por 

Bamber, Floyd e Humphreys (1969), Alzate (2004), Trugilho et al. (2005), Tomazello Filho 

(2006), Silva et al. (2007), Sette Junior et al. (2009), Sette Junior (2010), Albino, Mori e 

Mendes (2012), Franco (2014) e Carrillo et al. (2015). Franco (2014) verificou a variação dos 

parâmetros de vasos para árvores de E. grandis com 24, 48, 72 e 101 meses. Os resultados 

mostram aumento significativo do diâmetro tangencial (variação de 72,5 a 113,1 µm) e da 

porcentagem de área ocupada (variação de 11,01 a 14,27%) ao longo das idades 

estudadas, e ao mesmo tempo, diminuição da frequência ao longo do tempo (variação de 

19,2 a 12,0 vasos/mm²). Castro (2014), Sette Junior et al. (2014) e Legoas (2015) 

reportaram a mesma tendência, ou seja, a fertilização com K e Na reduziu a frequência e 

aumentou o diâmetro dos vasos ao longo do raio.  

Além disso, em todos estes trabalhos observa-se que a aplicação de K provoca um 

mecanismo de adaptação, promovendo mudanças significativas nos vasos, os quais 

apresentam maior condutividade hidráulica que por sua vez reflete nas altas taxas de 

crescimento dessas árvores (BATTIE-LACLAU, 2013; SETTE JUNIOR et al., 2014; 

LEGOAS, 2015).  

Castro (2014) em estudo na mesma área experimental explica que a redução parcial 

de chuvas influenciou as características dos vasos no lenho somente após o segundo ano 

de idade. Além disso, a formação de vasos de menor diâmetro tangencial no lenho das 

árvores sob condição de redução parcial de chuvas é ressaltada também a partir do 

segundo ano, devido à menor quantidade de água no solo. Esta condição também foi 

observada por Schuldt et al. (2011) e Fonti et al. (2013).  
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5.2.3 Largura dos anéis de crescimento 
 

Sabendo-se que no ano de 2014 a precipitação acumulada foi de 1181 mm, muito 

menor em relação aos anos de 2011, 2012 e 2013 (1470, 1452 e 1240 mm, 

respectivamente), especial atenção foi dada para os dados obtidos para o período. Apesar 

de não se observar grandes diferenças entre o ano de 2014 e os demais, em geral, os 

dados de frequência dos vasos são ligeiramente menores que o ano anterior e os valores de 

diâmetro tangencial e porcentagem de área são ligeiramente maiores que o ano anterior.  

Estes parâmetros observados acima podem sugerir uma dificuldade das árvores em 

lidar com a condição de seca. Contudo, outros parâmetros de regulação da planta devem 

ser levados em consideração; investimento no crescimento das raízes em busca de água 

disponível (CHRISTINA et al., 2017), ajustes osmóticos nas folhas (CHRISTINA et al., 

2014b), mudanças na atividade fisiológica de células parenquimáticas do xilema (DYE, 

1996; REIS et al., 2006; SHAO et al., 2008; SECCHI; PAGLIARANI; ZWIENIECKI, 2017) 

podem estar envolvidos com a capacidade da árvore em manter o transporte de seiva e 

evitar problemas como o embolismo. Condição semelhante foi observado por Corcuera et al. 

(2006), Arend e Fromm (2007), Camarero, Sangüesa-Barreda e Vergarechea (2016) e 

Grossiord et al. (2017).  

As variáveis associadas aos anéis de crescimento, como a largura do anel ou a 

densidade máxima de madeira, demonstraram estar fortemente influenciadas pelas 

condições ambientais, especialmente quando a temperatura ou precipitação limita o 

crescimento da árvore. Eles desempenham, portanto, um papel importante no estudo e na 

reconstrução das alterações climáticas (FONTI et al., 2010). Desta forma, a variabilidade 

anatômica do lenho ao longo de anéis de crescimento pode ser usada para elucidar como 

as árvores estão respondendo às condições climáticas do ambiente. Os valores médios da 

largura de anel anual de crescimento para cada tratamento podem ser observados na Figura 

36.  
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Figura 36. Valores médios das larguras dos anéis de crescimento para cada tratamento, sendo 1 

referente ao anel de crescimento formado no ano de 2011 e 5 referente ao ano de 2015, 
o ano de coleta das amostras 

 

Observa-se que o primeiro anel de crescimento assume sempre os maiores valores 

em todos os tratamentos, com exceção do tratamento C/+A. Os dados de largura dos anéis 

de crescimento no sentido medula-casca das espécies mostram, em geral, uma redução 

gradativa dos valores de largura. Este modelo indica que o aporte hídrico, altas 

temperaturas, disponibilidade de nutrientes e luz e espaçamento nos meses iniciais do 

período de crescimento são algumas das condições favoráveis que refletem no rápido 

incremento inicial em diâmetro dos tratamentos (MARIA, 2002). Por outro lado, com o 

passar do tempo a redução na largura do anel decorre, provavelmente, devido ao aumento 

da competição entre as árvores e maior influência dos tratamentos (principalmente no caso 

do C/+A e C/-A).  

Legoas (2015) observou maiores incrementos iniciais em diâmetro no tronco nas 

árvores correspondentes ao tratamento Na/+A, corroborando com os dados de largura do 

anel. Outro fator a ser destacado é a uniformidade da largura dos anéis de crescimento 

observados no tratamento C/+A. Isso pode indicar que árvores em condição de baixa 

disponibilidade de nutrientes, porém com disponibilidade de água satisfatória, podem manter 

maior homogeneidade no decorrer do crescimento.  

Destaca-se que, no ano de 2014, observaram-se os menores valores de largura do 

anel de crescimento, principalmente nos tratamentos Na/+A, C/-A e K/-A, assumindo valores 

iguais a 3, 4,18 e 2,60 mm, respectivamente. Legoas (2015) observou que o incremento do 

DAP do tronco das árvores na mesma área experimental foi estreitamente relacionado à 

variação da precipitação e da temperatura mínima. O coeficiente de correlação positivo e 

altamente significativo (p<0,01) assumiu maiores valores nos tratamentos K/+A e K/-A entre 
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as variáveis incremento corrente do diâmetro do tronco e a precipitação. Epron et al. (2012) 

e Christina et al. (2015) explicam que o efeito positivo do K na eficiência de transpiração 

durante o segundo ano de crescimento é resultado do aumento de alocação da biomassa na 

madeira de Eucalyptus. Estes resultados sugerem que a baixa precipitação acumulada no 

ano de 2014 pode ter influenciado no crescimento das árvores e, consequentemente refletiu 

nos menores valores de largura dos anéis em relação aos anos anteriores.  

Muitos estudos dendroclimáticos (FRITTS, 1976; SCHWEINGRUBER, 1988; 

FRITTS; SWETNAM, 1989) mostraram que os anos secos são marcados por anéis 

estreitos. Woodward (1993) cita que a largura do anel de crescimento variou com o nível de 

déficit hídrico no solo.  

Sette Junior (2010) cita que a precipitação explica mais de 50% da variação total do 

incremento em diâmetro do tronco de E. grandis. Franco (2014) também observou 

resultados positivos entre a precipitação e o incremento em diâmetro do tronco de E. grandis 

em série temporal de 2006 a 2012. Brienen e Zuidema (2005) e Lobão (2011) estudaram a 

relação da precipitação e a largura dos anéis de crescimento de espécies tropicais e 

verificaram que o crescimento de Cedrela odorata é influenciado de forma positiva pelas 

chuvas do período de transição (maio e junho) da estação chuvosa para a seca. Andreacci, 

Botosso e Galvão (2014) analisaram a correlação entre precipitação e largura dos anéis de 

crescimento de Cedrela fissilis e verificaram que a diferença de disponibilidade de água 

durante os anos explica parte da variação do crescimento anual encontrado na espécie, 

sendo que outros fatores ambientais como espaçamento, disponibilidade de nutrientes e luz 

devem ser levados em consideração.  

 

5.3 Aquisição da imagem HI-NIR  
 

5.3.1. Predição direta do teor de extrativos totais das “amostras finais” 
 

Os valores médios, mínimos, máximos preditos do teor de extrativos totais e os 

desvios-padrões das “amostras finais”, segundo os tratamentos, é apresentada na Tabela 

10.  

Em geral, as árvores sob condições de déficit hídrico apresentaram maiores valores. 

O tratamento Na/-A apresentou o maior valor médio predito de extrativos, seguido pelo 

tratamento K/-A. de forma oposta, o tratamento K/+A apresentou o menor valor médio 

predito (3,90%). Estes resultados permitem inferir que quando há redução da precipitação, 

os valores de extrativos são maiores e mais heterogêneos, conforme pode ser observado 

nos valores de desvio-padrão. Muito provavelmente, sob a condição de exclusão parcial de 

chuvas, as árvores produziram uma maior quantidade de metabólitos secundários que 
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contribuíram para as plantas suportarem a condição de pouca disponibilidade hídrica do 

ambiente.  

 
Tabela 10. Valores médios, mínimos e máximos preditos (%) e desvio-padrão (%) dos teores de 

extrativos totais das “amostras finais” para cada tratamento 

Tratamento Valor predito do teor total de extrativos (%) 
Média Mínimo Máximo Desvio-padrão 

C/+A 4,13 1,45 10,01 1,21 
Na/+A 3,95 1,73 9,41 0,95 
K/+A 3,90 1,74 11,15 1,06 
C/-A 4,39 1,26 11,95 1,59 

Na/-A 5,01 2,15 15,22 2,49 
K/-A 4,98 2,42 13,98 1,54 

 

Não foram encontrados trabalhos que tratam da predição do teor de extrativos totais 

de Eucalyptus por meio da aquisição da imagem HI-NIR. Porém alguns autores trabalharam 

com a técnica para predição de propriedades químicas de outras espécies.  

Lestander et al. (2012) neste tipo de estudo, porém com duas espécies de coníferas, 

descrevem que ao usar a imagem PCA era possível ver diferenças entre os tipos de 

madeira, contudo a diferença entre madeira juvenil e madura não era detectável. Os 

comprimentos de onda responsáveis pela separação foram, principalmente, de diferentes 

tipos de ligação à água. Os autores encontraram, ainda no resultado da PCA, alto conteúdo 

de extrativos (12,8% da superfície da madeira) em regiões de nó. Os loadings obtidos pela 

PCA mostraram claramente que extrativos com diferentes tipos de ligação C-H e C=O foram 

os responsáveis pela separação dos grupos observados na PCA. Os coeficientes de 

regressão para o modelo PLS gerado pelos autores mostraram que principalmente as 

ligações C-H no material estavam relacionadas ao alto teor de extrativos. O modelo PLS de 

imagem poderia ser usado para construir uma previsão para cada pixel, resultando em uma 

imagem de predição mostrando claramente onde se localizavam as partes de alto conteúdo 

de extrativos.  

Colares et al. (2016) mostraram o mapamento da concentração de extrativos e 

lignina para árvores de Swietenia macrophylla; as maiores concentrações foram verificadas 

nas linhas vasculares, enquanto que as menores foram nos raios. Os extrativos variaram de 

1-16% de acordo com o plano de orientação.  

Baca-Bocanegra et al. (2018) propõem a avaliação com imagem HI-NIR de polifenóis 

extraíveis liberados pelo vinho. Os autores obtiveram como resultado da validação 

independente do modelo desenvolvido, R² igual a 0,84 e SEP igual a 6,31 e concluíram que 

a imagem HI-NIR tem bom potencial para uma triagem rápida de conteúdo fenólico total 

extraível.  
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Levando-se em consideração os resultados de predição de extrativos por 

espectroscopia NIR e ainda, considerando que o valor médio de referência obtido em 

laboratório para as amostras da coleção em pó foi igual a 6,53% de extrativos totais, 

procedeu-se a comparação com outros trabalhos apenas a título de comparação com os 

resultados de predição da Tabela 10.  Magalhães et al. (2003) em estudo da determinação 

de extrativos totais por meio do NIR de sete espécies de eucalipto, obtiveram 5% como valor 

médio de predição em 46 amostras analisadas.  

Santos, Gomide e Sousa (2009), em trabalho de predição do teor de extrativos totais 

de amostras de clones de Eucalyptus provenientes do sul da Bahia, verificaram que os 

modelos multivariados para extrativos solúveis em álcool/tolueno mostraram resultados 

plenamente satisfatórios, com elevada correlação (92%), RMSEP de 0,20% e viés de -0,01 

para 21 amostras analisadas. Os autores destacam ainda que, na validação independente 

realizada para o teor de extrativos, o RMSEP foi de 0,65% e o R² próximo de 0,80, podendo 

ser considerado bom, pois se aproxima do erro obtido em laboratório.  

Alves et al. (2012) usaram 495 árvores de E. globulus de 16 anos para 

caracterização química por meio de equipamento NIR e obtiveram, no modelo final de 

predição do teor de extrativos totais, valor igual a 6% na validação independente.  

Poke, Wright e Raymond (2004) em estudo de predição de conteúdo de extrativos 

em E. globulus obtiveram como valor de referência 3,22% e modelo final de predição com R² 

igual a 0,93. Já He e Hu (2013) em estudo semelhante obtiveram como valor de referência 

2,57% de teor de extrativos totais e modelo de predição final com R² de 0,97.  

Estopa et al. (2017), em trabalho de caracterização química da madeira de E. 

benthamii de quatro anos por meio do NIR, tinham 2,4% como valor médio de referência 

para teor de extrativos totais solúveis em acetona (variando entre 0,6 e 5,3%, com desvio-

padrão igual a 0,7 e coeficiente de variação de 31,5%). Os autores obtiveram, como 

resultado do modelo, R² da calibração igual a 0,82, R² da validação cruzada igual a 0,80 e 

R² da validação independente igual a 0,65. 

Os valores de teor de extrativos totais preditos nas árvores sob exclusão parcial de 

chuvas pode estar relacionado com a condição de estresse hídrico descrito por diversos 

autores. Dicko et al. (2005) observaram maiores conteúdos de extrativos em plantas sob 

diversos tipos de estresse em estudo com sorgo sobre o impacto de compostos fenólicos 

em resistência e susceptibilidade à estresses bióticos e abióticos. Da mesma forma, 

Kozlowski (2003) em extensa revisão sobre o a resposta adaptativa de plantas lenhosas às 

condições de estresse, mostra que em diversas espécies há mudanças em nível molecular 

quando as árvores estão sob estresse hídrico. Torras-Claveria et al. (2012) encontraram 

maiores níveis de fenilpropanoides em plantas de tabaco sob consições de estresse ou 

senescência.  
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Franco (2014) encontrou 2,07% como valor de referência para teor de extrativos 

totais em árvores de E. grandis fertilizadas com K. Ainda, a mesma autora encontrou 2,71% 

e 2,87% para as mesmas condições em árvores fertilizadas com Na e árvores controle, 

respectivamente.  Trugilho, Lima e Mori (2003), em estudo conduzido com sete clones de E. 

grandis, encontraram uma variação de 4,87 a 7,74% no teor de extrativos totais 

determinados em laboratório. Diante de toda literatura abordada aqui, pode-se dizer que o 

método de predição direta funcionou na predição do teor de extrativos totais de árvores de 

E. grandis com cinco anos. 

É importante ainda ressaltar que, apesar dos dados obtidos estarem dentro da faixa 

de valores encontrados na literatura, deve-se sempre levar em conta as diferenças de idade 

entre as árvores, visto que na madeira juvenil as características químicas estão sujeitas a 

grandes variações iniciais, principalmente em relação aos teores de extrativos em relação à 

madeira adulta, onde os valores tendem a ser mais estáveis (TRUGILHO; LIMA; MENDES, 

1996; MORAIS, 2008; FRANCO, 2014). 

 

5.3.2 Transferência de calibração  
 

Os espectros das amostras em pó adquiridos pelo equipamento NIR e HI-NIR tem, 

em geral um aspecto semelhante. Observa-se que a inclinação dos espectros e a posição 

dos picos de absorbância são parecidos, com destaque para o pico referente à água (1400 e 

1916nm) e celulose (1500 e 2080 nm). Entretanto, os espectros NIR tem maior absorbância 

que os espectros da imagem HI-NIR (Figura 37). Esta diferença significativa pode acontecer 

devido à intensidade da luz incidente (I0) em ambos os sensores e, portanto, não é possível 

compensar de forma adequada as diferenças entre as propriedades do instrumento 

(resolução espacial, fontes de luz, temperatura, etc), condições experimentais (exposição à 

luz, temperatura do ambiente, etc). Além disso, essa diferença também pode ocorrer devido 

à condições da amostra (tamanho das partículas, umidade, etc) (NOURI et al., 2017).  
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Figura 37. Espectros obtidos das 90 amostras de madeira em pó da base de dados NIR (em 

vermelho); das 90 amostras de madeira em pó da base de dados HI-NIR (em azul) e das 
90 amostras standard (em amarelo) 

 
Os resultados obtidos com os modelos testados, considerando ou não a 

transferência de calibração entre os equipamentos para as amostras de madeira em pó, 

podem ser observados na Tabela 11. O valor médio de referência obtido em laboratório para 

o teor de extrativos totais foi de 6,53%, variando entre 2,30% (mínimo) e 21,45% (máximo). 

A Figura 38 mostra o número de VL usadas, o R², viés, SEP e valor de inclinação da reta em 

relação à linha diagonal (target line) de cada um dos modelos com e sem transferência de 

calibração testados.  

Os resultados de predição onde não foram realizadas as transferências de calibração 

mostraram, em geral, baixo desempenho. Aplicado aos dados espectrais obtidos da imagem 

HI-NIR, o modelo “PLS Mpt”, construído com os espectros obtidos do equipamento NIR com 

506 (Figura 38A) amostras gerou um modelo de predição com SEP de 2,11 e R² de 0,80 

(Figura 38B), com o uso de quatro VL. Por outro lado, quando aplicado ao próprio 

equipamento NIR o resultado é bom, com SECV e SEP igual a 1,25 e R² igual a 0,92.  

O modelo “PLS Mim” (Figura 38C) apresentou SECV de 1,21 e SEP com valor de 1,77 

(Figura 38D), menor que o observado para o modelo “Mpt”, e R² de 0,84, com o uso de três 

VL (Tabela 11).  

Estes resultados preliminares estão de acordo com os obtidos por Jarmer (2013) e 

Nouri et al. (2017), os quais testaram a aplicação direta de dados de laboratório em dados 

de imagem HI-NIR e observaram resultados de predição com altos valores de viés.  

Esta baixa performance pode estar relacionada com a influência de diversos fatores 

nos espectros de ambos os equipamentos e nas condições das partículas das amostras, 

assim como as condições e angulação da luz incidente de cada equipamento sobre a 
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amostra (GRIFFITHS, 2009). Esses fatores podem levar a diferenças espectrais entre o 

conjunto de dados usado para construir o modelo “pt” e aqueles do conjunto de dados de 

teste na imagem (“im”). 

 
Tabela 11. Resultados obtidos com os modelos sem transferência de calibração (NIR e HI-NIR) e 
com transferência de calibração testados no conjunto de dados “lab” constituída pelas amostras da 
coleção e “im” formada pelas imagens HI-NIR 

ST: modelos testados sem transferência de calibração; CT: modelos testados com transferência de 
calibração; k: constante; VL: número de variáveis latentes; SNV: variação normal padrão (Standard 
Normal Variate); D1: derivada primeira; D2: derivada segunda; SECV: erro padrão da validação 
cruzada; SEP: erro padrão de predição (Standard Error of Prediction)  
 

O modelo Update apresentou SECV de 1,29 e SEP de 2,01 (Tabela 11), maior que o 

modelo “Mim”. Este modelo, com o uso de quatro VL tem R² de 0,81. Contudo, este modelo 

não atinge o desempenho do modelo Mpt (Figura 38E). 

O modelo Repfile apresenta melhor desempenho em relação ao Update. O R² foi de 

0,86 (Figura 38F), o SECV foi de 1,26 e o SEP de 1,82 (Tabela 11), o maior valor de erro 

obtido entre todos os modelos. O número de VL foi de seis. 

Entre os modelos PDS testados, o que apresentou melhor desempenho foi o PDS 

NIR, ou seja, aquele que tinha como objetivo converter os espectros “master” obtido do 

equipamento NIR em espectros “slave” obtidos da câmera hiperespectral (Tabela 11). 

Apesar dos valores de SECV estarem próximos 1,29 para PDS NIR e 1,25 para PDS HI-

NIR, o R² foi de 0,84 e 0,64 para o modelo PDS NIR e PDS HI-NIR, respectivamente. O SEP 

do modelo PDS NIR foi de 1,97 (Figura 38G), enquanto que o SEP do modelo PDS HI-NIR 

foi de 2,63 (Figura 38H). Em ambos, o número de VL foram quatro. Entretanto, ambos os 

modelos não atingem o desempenho do modelo “Mlab” e “Mim”. Observou-se que ambos os 

modelos PDS não causaram a remoção de características espectrais específicas dos 

espectros, porém, após o PDS NIR, o perfil espectral resultante está mais próximo dos 

espectros NIR do que os espectros da imagem HI-NIR, resultando em um menor SEP em 

relação ao PDS HI-NIR (Tabela 11).  

Modelos 
testados VL Pré-

tratamento 
Validação 
cruzada 

Teste no conjunto de 
dados “lab” 

Teste no conjunto de 
dados “im” 

SECV SEP SEP 
ST 

NIR (Mpt) 4 SNV_D2 1,25 1,25 2,11 
HI-NIR (Mim) 3 D1 1,21 1,96 1,77 

CT 
Update 4 SNV_D2 1,29 1,24 2,01 
Repfile 6 D1 1,26 1,18 1,82 

PDS (std NIR) 4 SNV_D1 1,29 1,16  1,97 
PDS (std HI-NIR) 4 SNV_D2 1,25 - 2,63 

TOP (k=3) 5 D2 1,41 - 1,53 
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O modelo TOP foi capaz de integrar e corrigir as diferenças entre os espectros dos 

dois equipamentos, removendo os subespaços abrangidos pelas diferenças entre os 

espectros standard. De forma direta, isto que dizer que este modelo corrige todas as linhas 

de base, sendo, portanto, o melhor modelo obtido. O SECV foi de 1,41 e o SEP de 1,53 

(Tabela 11; Figura 38I), ou seja, o menor dentre todos os métodos de transferência de 

calibração. O pré-tratamento utilizado foi a derivada segunda e o R² da validação externa foi 

de 0,88. 

Em relação aos pré-tratamentos utilizados, o SNV, SNV combinado com polinômio 

de segunda ordem (chamado de SNV_D2) e o polinômio de primeira ordem (chamado de 

D1) foram os que apresentaram melhores previsões para estimar os teores de extrativos 

(Tabela 11). Li et al. (2004), Chen et al. (2012) e  Jamshidi et al. (2012) explicam que, neste 

caso, o SNV é normalmente aplicada a dados espectrais para corrigir efeitos de 

espalhamento da radiação centrando e escalonando cada espectro de forma individual. Já o 

uso da derivada de primeira e segunda ordem suavizam os espectros, o que permite 

capturar possíveis padrões nos dados (por exemplo, repetições sistemáticas de picos). A 

aplicação prática dessa técnica é muito frequente em espectros de reflectância difusa em 

que o tamanho de partícula das amostras e efeitos multiplicativos de sinais estão presentes. 

De uma perspectiva quimiométrica, o modelo Update e Repfile pode ser descrito 

como métodos de correção implícitos (GUJRAL; AMRHEIN; BONVIN, 2009). Em ambos os 

modelos, a regressão pode usar as amostras do conjunto de dados da calibração para 

tornar o espaço do modelo independente dos distúrbios espectrais. No entanto, métodos 

implícitos podem não funcionar se os dados adicionados à base de calibração fornecem 

informações insuficientes. Neste estudo, fica claro pelos resultados obtidos que o modelo 

Update penaliza a regressão, uma vez que o SEP é o maior observado entre os modelos 

testados.  

Contudo, no modelo Update, o conjunto de dados usado na transferência de 

calibração permite atualizar o modelo e enriquecer o banco de dados, tornando-o 

suficientemente abrangente e melhorando seu desempenho.  

Os modelos PDS e TOP podem ser descritos como métodos de correção explícitos 

(GUJRAL; AMRHEIN; BONVIN, 2009), uma vez que eles modificam os espectros antes 

aplicar a regressão linear. Desta forma, o ajuste incorreto afeta diretamente o modelo. Com 

o PDS, a correção é baseada em um modelo geométrico simples, o que pode ser 

insuficiente dependendo do conjunto de dados. Já o modelo TOP pode executar correções 

complexas, porém, se uma parte do espaço removido pela ortogonalização fosse útil para a 

predição (por exemplo, a linha de base), a correção poderia alterar o modelo. Portanto, os 

métodos implícitos agem mais suavemente do que métodos explícitos.  
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Ainda sobre o PDS, este modelo foi desenvolvido para compensar pequenos efeitos 

ópticos, como deslocamentos e estiramentos, os quais aparecem entre dois instrumentos 

diferentes (daí o nome da padronização óptica) (FEARN, 2001). Mesmo que o PDS tenha 

sido testado com sucesso em alguns problemas de transferência difíceis (IGNE et al., 2009; 

NOURI et al., 2017), o presente estudo pode ser considerado um caso muito complexo para 

o PDS, pois envolve um grande número de fatores de perturbação em relação às condições 

das amostras. Além disso, o PDS corrige os espectros para adaptá-los às condições 

específicas correspondentes a um único nível de fatores de influência (FEUDALE et al., 

2002). No entanto, devido à complexidade dos fatores de influência neste estudo, não se 

verificou uma condição específica para a qual o PDS possa convergir.  

O modelo TOP é baseado em um processo de ortogonalização que é efetivo para 

corrigir influências complexas (PIERNA; DARDENNE, 2008). O uso de mais amostras no 

conjunto de dados standard poderia remover um subespaço gerado pelas maiores 

interferências, corrigindo X em função da fonte de variação. No entanto, é provável que tal 

correção elimine dimensões úteis para a regressão, o que limita os desempenhos deste 

método de transferência. Assim sendo, no presente trabalho observa-se que estudar os 

espectros prejudiciais aos modelos e, da mesma os úteis, constitui a chave para melhor 

compressão em qual modelo de transferência funcionará melhor na predição do teor de 

extrativos das “amostras finais”.  
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Figura 38. (Continua)  
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Figura 38. Resultados da predição em validação externa obtidos com os modelos sem transferência 

de calibração, sendo (A) NIR (506) testado sobre o conjunto de dados “lab”; (B) NIR (506) 
testado sobre o conjunto de dados “im”; (C) HI-NIR (90) testado sobre o conjunto de 
dados “lab”; (D) HI-NIR (90) testado sobre o conjunto de dados “im” e os resultados da 
predição em validação externa obtidos com os modelos com transferência de calibração, 
sendo (E) Update; (F) Repfile; (G) PDS sentido NIR  HI-NIR; (H) PDS sentido HI-NIR  
NIR; (I) TOP. LV: número de variáveis latentes; R²: coeficiente de determinação; bias: 
viés; σ: desvio padrão (ou SEP); slope: inclinação da reta em relação à linha diagonal 
(target line); offset: compensações de pixels 

 

Alguns pontos devem ser destacados, em termos de efeito do método de 

transferência de calibração sobre as condições dos equipamentos utilizados. A reflectância 

do equipamento NIR é maior que na câmera hiperespectral, porém nenhum dos 

equipamentos tendem a zero (Figura 39), o que deixa claro o uso de metodologias de 

transferência de calibração. Ainda, por outro lado, sob o ponto de vista quimiométrico, fica 

claro os picos de absorção água e celulose, os quais são preservados nos dois 

equipamentos mesmo depois de aplicar os modelos de transferência. Além disso, essa 

última constatação indica que os equipamentos usam a técnica de espectroscopia de 
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maneira diferente para detectar a mesma composição química. Portanto, a Figura 39 mostra 

a diferença entre os espectros obtidos no NIR e na câmera hiperespectral de acordo com o 

comprimento de onda. 

Esta diferença confirma que os parâmetros referentes ao equipamento como 

medições ópticas e uso de diferentes referências influenciam nos resultados finais. Além 

disso, o trajeto do fóton sobre a amostra também é diferente entre os dois equipamentos. 

Estas condições de diferença de equipamento e amostra também foram observadas por 

Nouri et al. (2017) para mapeamento do conteúdo de argila em uma área de 20 km².   

 

 
Figura 39. Espectros da matriz “comprimento de onda versus a diferença” entre os espectros obtidos 

no NIR e no HI-NIR 
 

Em resumo, os resultados desta primeira etapa do trabalho de predição do teor de 

extrativos totais (considerados ainda preliminares) indicam que (i) o modelo baseado no 

equipamento NIR e testado nos espectros das amostras standard da câmera hiperespectral 

sem transferência de calibração resultam em predições com baixo desempenho, quando 

comparado com o resultado do teste sobre os espectros das amostras standard oriundos do 

próprio equipamento NIR (conforme esperado);  (ii) os métodos de transferência de 

calibração testados melhoraram significativamente a qualidade da predição, usando o 

conjunto de dados de teste, principalmente o TOP. As performances dos modelos 

transferidos (Mtr) são melhores que as obtidas com o modelo de laboratório (“Mpt”) sem 

transferência de calibração. Isso indica que os fatores que influenciam as duas condições de 
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medição dos equipamentos criam distorções espectrais que podem ser parcialmente 

compensadas usando as técnicas de transferência propostas. 

Deve-se levar em conta o fato de que, para testar essa nova abordagem, a equipe de 

trabalho desfrutar de um amplo de banco de dados espectrais de Eucalyptus constitui uma 

vantagem para realização do trabalho. Porém, fatores como as condições físicas das 

amostras e a as diferenças de funcionamento dos equipamentos deixam claro a 

complexidade de se trabalhar com estes conjuntos de dados espectrais. Contudo, ainda 

assim o modelo TOP mostrou-se efetivo para a transferência de calibração das amostras em 

pó, o que permite que as etapas de trabalho sejam avançadas.  

 

5.4 Análise integrada dos dados 
 

O estudo das propriedades físicas, anatômicas e químicas da madeira para explicar 

as respostas das árvores às variações do clima se mostrou eficiente conforme pôde ser 

observado nos itens dos resultados. As análises retrospectivas das mudanças induzidas na 

madeira durante o processo de adaptação das variações sazonais do clima puderam ser 

verificadas e quantificadas. O estudo da influência da interação dos fertilizantes K e Na e o 

décifit hídrico na qualidade da madeira mostrou alterações adaptativas do lenho para 

suportar as condições impostas pelo ambiente.  

Levando-se em consideração os resultados apresentados para as propriedades do 

lenho, observou-se que os tratamentos K/+A e C/-A mostraram, de maneira geral, resultados 

extremos e opostos. Por isso, propôs-se a criação das Figuras 40 e 41, as quais ilustram de 

forma integrada os dados de densidade aparente (g/cm³), diâmetro tangencial dos vasos 

(µm) e predição da distribuição da porcentagem de teores de extrativos totais ao longo do 

raio no DAP destes dois tratamentos especificamente.  

Altos valores de incremento em diâmetro do tronco das árvores foram observados 

nas árvores em boas condições de crescimento e desenvolvimento, como no tratamento 

K/+A (Figura 40). Consequentemente, os resultados parecem indicar padrões de distribuição 

de compostos químicos, densidade e parâmetros anatômicos do lenho, de acordo com as 

condições de crescimento controladas tanto pela precipitação quanto pela fertilização. A 

formação do lenho mais homogêneo implica diretamente sobre a qualidade da madeira para 

uso final, por isso da importância desse tipo de resultado. 

As árvores sob o tratamento C/-A (Figura 41) mostraram um perfil radial bastante 

heterogêneo de densidade aparente e de composição química dos extrativos totais. A região 

correspondente à área do anel de crescimento de 2014 mostra valores maiores e contínuos 

de % de extrativos totais preditos. Estes resultados corroboram com o relatado na literatura 

e infatiza que o Eucalyptus é sensível às variações climáticas citando-se, principalmente, a 
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precipitação. Da mesma, Moulin et al. (2015) observaram o aumento do valor médio do teor 

de extrativo em regiões não irrigadas de eucalipto. Nabais et al. (2018) verificaram 

correlação positiva entre a densidade da madeira e o déficit hídrico em diversas espécies de 

Eucalyptus.  

Conhecer os fatores climáticos que limitam a atividade cambial é fundamental para 

prever o potencial das árvores para responder às mudanças climáticas. Explorar a área do 

xilema, por exemplo, com o estudo da largura do anel de crescimento, variação interanual 

de micro densidade e flutuações da densidade intra-anual é fundamental para conhecer os 

fatores climáticos que restringem a atividade cambial de uma espécie.  

Arzac et al. (2018) estudaram a influência da variação de disponibilidade de água no 

crescimento e densidade de Pinus pinaster. Os autores explicam que o crescimento 

secundário foi influenciado, principalmente, pela disponibilidade de água, respondendo 

64,7% da variância de crescimento da madeira. A densidade mínima média foi influenciada 

negativamente pela disponibilidade de água e durante o início do período de crescimento, 

enquanto que a densidade máxima foi influenciada positivamente à disponibilidade de água 

durante dois períodos distintos, o inverno do período anterior e início da formação de 

madeira tardia. A plasticidade cambial, ou seja, a capacidade de ajustar a taxa de 

xilogênese e de parar e retomar a atividade cambial para explorar períodos climáticas 

favoráveis, foi fundamental para que P. pinaster incrementassem o crescimento em diâmetro 

do tronco. No entanto, o efeito da disponibilidade de água em todos as áreas analisadas 

indica que períodos com precipitações reduzidas e o aumento da evapotranspiração, 

conforme previsto pelos modelos de mudanças climáticas, impactarão negativamente o 

crescimento secundário de P. pinaster ao longo de todo o seu alcance ambiental. 

Searson et al. (2004) observaram que a densidade da madeira de Eucalyptus 

aumentou entre 4 e 13% nas plantas sujeitas ao déficit hídrico. Contudo, esse aumento se 

deve à presença de extrativos na parede celular que, uma vez retirados, o aumento da 

densidade passou a ser de, no máximo 9% e, significativo apenas para E. grandis. Além 

disso, a limitação de água reduziu significativamente o diâmetro do lume, porém essa 

redução foi, muito provavelmente, equilibrada pela maior freqüência de vasos. Com isso, a 

porcentagem de área ocupada pelos vasos não apresentou diferença significativa. Os 

autores relatam ainda que, nas árvores que não estavam sob condição de déficit hídrico, a 

densidade aparente do lenho assumiu uma relação negativa com o diâmetro do lume.  
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Figura 40. Resultados da densidade aparente (g/cm³) em preto; predição direta da % de extrativos 

totais em vermelho e demarcação dos anéis de crescimento, a partir do ano 2011, em 
árvores de E. grandis no tratamento K/+A 
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Figura 41. Resultados da densidade aparente (g/cm³) em preto; predição direta da % de extrativos 

totais em vermelho e demarcação dos anéis de crescimento, a partir do ano 2011, em 
árvores de E. grandis no tratamento C/-A 
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6. CONCLUSÕES  
 

De acordo com os resultados, é possível afirmar que: 

 

- a densidade aparente do lenho das árvores controle aumentou com a redução da 

disponibilidade hídrica. As árvores fertilizadas com K e Na assumiram valores médios 

estatisticamente iguais e diferentes do controle; 

 

- a cartografia da densidade aparente do lenho mostrou um modelo de variação 

característico da espécie, onde há aumento da densidade do lenho na direção medula-

casca, conforme descrito pela literatura para o gênero; 

 

- o modelo de predição da densidade básica obtido pelo NIR obtido foi satisfatório e 

adequado; 

 

- foram verificadas modificações na estrutura anatômica do lenho do tronco das árvores de 

E. grandis, principalmente pela fertilização com K e Na. As fibras mais longas foram 

encontradas no tratamento K/+A e as de maior espessura de parede no tratamento controle 

(C/+A); 

 

- as árvores controle sob condição de déficit hídrico apresentaram o menor valor médio de 

diâmetro tangencial e, o inverso, acontece nas árvores fertilizadas com K e sem exclusão 

parcial, sugerindo uma mudança adaptativa dos vasos frente às condições do ambiente; 

 

- existe uma relação direta e positiva entre a densidade aparente e as propriedades 

anatômicas do lenho, principalmente com a espessura da parede da fibra; 

 

- as análises da qualidade do lenho propostas pelo presente trabalho são capazes de 

detectar e quantificar as mudanças causadas pelos tratamentos e direcionar melhor o uso 

final da madeira; 

 

- em termos de propriedades do lenho, as diferenças de valores encontrados entre os 

tratamentos K e Na é, em geral, pequena, sugerindo a possibilidade da substituição parcial 

do K pelo Na; 

 

- em áreas com condição de déficit hídrico e fertilização semelhantes, os resultados aqui 

obtidos permitem inferir que as plantações de E. grandis podem se desenvolver sem perdas 
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produtivas de madeira. Contudo, os resultados deste e de outros estudos feitos na mesma 

área experimental sugerem que, em um contexto de mudanças climáticas, os níveis 

recomendados de nutrientes em florestas plantadas devem ser revisados para melhorar a 

tolerância da árvore em condição de seca; 

 

- a predição do teor de extrativos totais na madeira, com o uso da imagem HI-NIR, funcionou 

e os resultados de transferência de calibração com o modelo TOP encorajam a continuação 

do trabalho com a base de calibração completa. Os resultados de predição já obtidos 

demonstram a possibilidade de obter um modelo robusto que permitirá, no futuro, a 

construção de um modelo que pode ser aplicado à várias espécies de eucalipto para 

predizer não só teor de extrativos, mas também lignina e celulose; 

 

- a análise conjunta dos dados permite concluir que há aumento da densidade do lenho das 

árvores em relação a sua idade. As variações de densidade observadas estão relacionadas 

com o aumento da espessura da parede celular, diminuição da largura das células, a 

estrutura anatômica de fibras e vasos e composição química, como deposição de extrativos 

na parede das células; 
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7. RECOMENDAÇÕES 
 

Como recomendações são sugeridas futuras pesquisas que poderiam ser realizadas 

com base nos resultados obtidos no presente estudo. As futuras análises podem ampliar os 

conhecimentos sobre a influência da interação do déficit hídrico e a fertilização que ocorrem 

na área experimental. Portanto, sugere-se: 

 

- concluir todas as etapas de transferência de calibração sugeridas pelos pesquisadores 

para obtenção do melhor modelo robusto para as amostras estudadas; 

 

-  fazer predições para lignina e celulose com o modelo final gerado com a predição dos 

dados de teor de extrativos totais, com a imagem HI-NIR; 

 

- acrescentar todas as posições coletadas restantes (DAP, 25, 50, 75 e 100%) ao modelo 

obtido para densidade básica e proceder a validação independente; 

 

- identificar a variabilidade dos extrativos em cada anel de crescimento e correlacionar com 

o clima e com a interação da fertilização e déficit hídrico; 

 

- fazer um mapeamento longitudinal dos compostos químicos para conhecer a variação ao 

longo do tronco e correlacionar com os dados obtidos na cartografia da densidade aparente; 

 

- correlacionar a atividade do câmbio e a formação da madeira com a fenologia, clima e 

dinâmica da população (dendroecologia); 

 

- usar modelos ecofisiológicos para aprimorar os conhecimentos sobre a variação do 

crescimento das árvores de eucalipto em função das condições edafoclimáticas;  

 

- propor metodologias de estudo dos níveis bioquímicos e moleculares para compreender, 

efetivamente, o papel do K e Na no desenvolvimento das árvores e os mecanismos de 

resistência das plantas em condições de água limitada. 
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