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RESUMO: 

Os efeitos da resinagem no crescimento em diâmetro, altura e 
volume de árvores de Pinua elliottii var. elliottii, bem como 
suas implicações econômicas foram estudados.A técnica de análise 
de tronco completa foi utilizada para reconstituição do 
crescimento passado em 44 árvores representativas da população, 
das quais, 22 foram resinadas durante um ciclo de 8 anos. 0 
método de resinagem empregado foi o Americano, com estrias de 
aproximadamente 2,0 cm de largura e comprimento igual o DAP, 
estabelecendo-se 4 painéis em cada face, totalizando 8 anos de 
resinagem. 0 estimulante químico aplicado sobre as estrias foi o 
ácido sulfúrico com uma concentração de 40%. Foram testadas 4 
funções de produção para as variáveis diâmetro, altura e volume, 
sendo o modelo biológico de Chapman-Richards, o mais eficiente e 
que melhor se ajustou para todos os casos estudados. A redução 
no incremento em volume sem casca foi de 14,99% e da altura total 
de 12,02%, enquanto que os diâmetros ao longo do tronco sofreram 
reduções de 6% até 14,49%, mas o teste "t" aplicado a essas 
variaveis, indicou que as diferenças não foram significativas ao 
nível a = 0,05. A resinagem não acarretou alterações na forma 
dos troncos. No entanto, como houve uma redução no incremento 
diamétrico, as bitolas mínimas comerciais, ficaram a níveis 
inferiores de alturas, acarretando alterações no sortimento 
volumétrico das resinadas. Funções spline cúbicas foram 
empregadas e mostraram-se eficientes para estudar a evolução da 
forma dos fustes, bem como para calcular os volumes parciais e 
totais das árvores. Ao final do período estudado, as resinadas 
produziram menores quantidades de volume total e comercial, da 
ordem de 26,01 e 25,52 m3/ha, respectivamente. Os volumes 
comerciais eram idênticos aos 15 anos, para ambos os grupos 
considerados. Após 8 anos de resinagem, no entanto, as árvores 
não resinadas tinham 60,26 e 1,78 nTVha mais volume que as 
resinadas, respectivamente para laminação e serraria. Para 
celulose a diferença foi de 36,52 m^/ha a favor do grupo das 
resinadas- A floresta resinada possibilitou uma renda de 17,76% 
superior às não resinadas, ou US$ 504/ha, para as condições 
impostas de preços, custos, taxa de capitalização e 
densidade/ha, considerando-se um período de 8 anos de resinagem. 
Os resultados, indicaram que a resinagem é lucrativa nos locais 
em que a produção média de resina por árvore seja superior a 2,5 
kg/ano, desde que os custos de produção não excedam a 
US$ 0,50/arvore/ano. 
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1. INTRODUÇÃO: 

O plantio em grande escala de florestas do gênero Plnus no 
sul e sudeste do Brasil, foi desencadeado a partir de 1966, 
usando em sua maioria, recursos oriundos de incentivos fiscais, 
carreados ao Setor Florestal pelo Governo Federal. 

Esses reflorestamentos tinham como finalidade, produzir 
madeira que pudesse substituir principalmente, o Pinheiro do 
Paraná, cujas reservas caminhavam rapidamente para uma situação 
extrema de esgotamento. 

Decorridos alguns anos, as preocupações dos 
reflorestadores, voltaram-se para as possibilidades de usos da 
matéria prima que se produziria e com os conseqüentes retornos do 
capital investido. 

Devido às facilidades na obtenção da semente e pela sua 
boa adaptação às condições do sul do Brasil, uma das espécies 
com maior área plantada na região, foi coincidentemente o Pinua 

elliottii, que além de mostrar um crescimento rápido, é excelente 
produtora de resina. 

Surgiu daí, a idéia de incluir-se a atividade de resinagem 
no manejo de florestas dessa espécie, como forma de antecipação 
de receitas, adotando-se o uso desta técnica a partir de meados 
da década de 70, tendo-se intensificado sua aplicação nos últimos 
anos em várias grandes empresas florestais, estendendo-se a 
extração da goma-resina a outras espécies do gênero Pinus, 

principalmente de procedência tropical. 
A resinagem gera centenas de empregos diretos e indiretos 

e a goma resina tem várias aplicações na indústria química. 



Da sua destilação, resulta a terebintina que é a parte volátil da 
mesma, com 18 a 21%. A porção fixa ou não volatilizada, 
representa 60 a 75% e é conhecida como o breu. 

A terebintina é largamente empregada na indústria química 
para fabricação de cánfora sintética, composição de desodorantes, 
desinfetantes, inseticidas, germicidas, etc. Por outro lado, os 
ácidos resinosos, componentes principais do breu, reagindo com 
outros elementos químicos têm grande importância para a indústria 
química no fabrico de sabões, colas, vernizes, laqués, tintas, 
gomas de mascar, entre outros. 

A média de consumo de breu no Brasil nos últimos 15 anos 
foi de 35.000 t/ano e até meados da década passada, uma boa parte 
dessa quantidade era importada. 

No entanto, já a partir de 1989, com o incremento da 
atividade de resinagem no país, houve uma inversão desse quadro. 
Hoje, com uma produção em torno de 70.000 t/ano de goma-resina, o 
Brasil passou a exportar o que excede ao consumo interno. 

Em decorrência da importância desse produto, várias 
pesquisas foram desenvolvidas no sentido de introduzir novas 
técnicas que possibilitassem maior produtividade da resina, com 
redução de custos e também que causassem menores danos às árvores 
sob resinagem. 

Assim, um desenvolvimento muito grande nas técnicas de 
extração de resina foi observado graças às pesquisas sobre 
largura e comprimento das estrias, concentração do produto 
químico estimulador, materiais empregados na coleta da resina, 
melhoramento genético, dentre outros fatores ligados à atividade. 



Apesar de toda essa evolução, poucos pesquisadores 
preocuparam-se em quantificar os efeitos da resinagem no 
crescimento lenhoso da árvore, ou então, aos danos causados na 
primeira tora pelo estabelecimento da face de resinagem e 
principalmente em um aspecto fundamental que refere-se às 
conseqüências econômicas desses fatores. 

Observa-se que pesquisas realizadas em outros países, 
indicam percentuais de redução de crescimento bastante diversos e 
para as condições brasileiras, tem-se adotado uma taxa média 
aproximada de 25%, na ausência de informações mais específicas 
para as nossas florestas. 

Essa escassez de pesquisas sobre o assunto, deve-se 
principalmente, à carência de material adequado para conduzir 
tais estudos com resultados mais conclusivos. Isto demanda um 
período grande de tempo que envolve o ciclo completo de 
resinagem, normalmente em torno de 8 anos, em termos de Brasil. 

Estudos no sentido de avaliar economicamente se a 
resinagem oferece retornos compatíveis com as perdas de 
crescimento e os danos que tal operação impõe sobre a primeira 
tora, são importantes ao administrador florestal, respaldando-o 
sobre a tomada de decisão mais adequada. 

1.1. OBJETIVOS: 

Os objetivos deste trabalho foram: 

• Estudar os efeitos da resinagem no crescimento em diâmetro, 
altura e volume. 



• Desenvolver curvas de crescimento para árvores resinadas e não 

resinadas. 

• Utilizar funções spline para: 

.Verificar o comportamento do diâmetro ao longo do tronco de 
árvores resinadas e não resinadas. 

.Analisar a evolução da forma no período de resinagem. 

.Calcular o volume comercial para cada classe de utilização. 

• Avaliar economicamente o emprego da resinagem como técnica de 
manejo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA: 

2.1. Efeitos da Resinagem no Crescimento em Diâmetro, Altura e 
Volume: 

A abertura de estrias com a finalidade de extração de 
resina, reduz a condução da seiva elaborada e de minerais, com 
conseqüências no crescimento lenhoso das árvores. A medida em 
que feridas maiores são estabelecidas, menores quantidades de 
produtos são assimilados pela árvore, acarretando tuna redução na 
produção conforme mencionam VERMA e PANT72. 

Todavia, esses autores afirmam que resultados 
contraditórios resultados têm sido encontrados sobre os efeitos 
da resinagem no crescimento de Pinua spp. Acrescentam que a 
inconsistência nesses resultados parece dever-se à ausência de 
uniformidade nos experimentos sobre o assunto, que não levam em 
consideração fatores tais como: período de resinagem, tipo, 
largura e número de estrias, ponto de medição do incremento em 
diâmetro, época de medição, entre outros. 

A adoção da resinagem como uma técnica de manejo, antecipa 
receitas em tun empreendimento florestal. No entanto, THEMUDO e 
CARNEIRO®® apontam que os inconvenientes dessa técnica, referem-
se à diminuição do acréscimo lenhoso e à perda da madeira na tora 
da base, ou limitam seu uso para serraria ao diâmetro que o fuste 
tinha quando começou a ser resinado. 

TOMASELLI et ai7® mencionam que a aparência da madeira 
serrada é afetada pela resinagem com formação de manchas bem 
acentuadas na área do painel, fator que pode ser limitante quanto 
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à destinação final da matéria prima dessa porção do tronco, 
principalmente quando a aparência da superfície é importante. 
Concluíram ainda, que a referida região apresenta problemas 
quanto à aplicação de tintas e vernizes. 

Na realidade, o estabelecimento do painel de resinagem não 
conduz à perda da madeira da primeira tora, mas certamente a uma 
desclassificação quanto ao seu destino final, ou seja, esse 
material lenhoso terá uso menos nobre com conseqüente diminuição 
de receita, notadamente se considerado o valor relativo de tal 
porção do tronco. 

MOBBS* citado por VERMA e PANT72, encontrou que o 
incremento em diâmetro na região do painel de árvores de 
Pinus longifolia Roxb. aumentou de 12 a 18%, enquanto que a 4,5m 
de altura, houve uma redução da ordem de 30%. Na verdade, o 
aumento detectado por esse autor, provavelmente deveu-se à 
maneira como foi efetivada a medição dos diâmetros, que na região 
do painel apresenta uma seção totalmente elíptica, comprometendo 
conseqüentemente, o estabelecimento de diferenciais de 
crescimento. 

MAGINI^® pesquisou os efeitos da resinagem sobre árvores 
de Pinus pinaster Ait. quanto ao crescimento diamétrico e em 
altura. Verificou que em um período de 5 anos, o método Francês 
de resinagem, causou uma redução de 8% no diâmetro e 6% na 
altura. 

*MOBBS, E.C. Effect of resin tapping on the diameter 
increment of chir (Pimis longi fol i a), U.P. for.Bull. n° 8: 5. 
1935. Citado por VERMA, V.P.S; PANT, S.P. Effect of width of 
blaze and stimulant (in resin tapping) on the growth of chirpine 
(Pinus roxborghii Sargent). Ind.For., v. 104, n.l, p.36-41, 1978. 
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Neste aspecto, TEHNERJADNOV68, acrescenta que o 
crescimento dessas variáveis na espécie Pinus sylvestris L. 
tiveram decréscimos em função da resinagem pelo método Alemão, 
tanto durante, como após o período de resinagem. Entretanto, 
mais tarde, as árvores recuperaram o nível de crescimento 
anterior à resinagem. 

Medições diamétricas realizadas durante um período de 6 
anos em árvores resinadas e não resinadas de Pinus kesiya Royle 
em florestas secundárias nas Filipinas, revelaram não haver 
diferenças significativas no crescimento em diâmetro em qualquer 
das classes de diâmetros à altura do peito-DAP estudadas, as 
quais tinham uma amplitude de 30 a 55cm. Essa pesquisa foi 
desenvolvida por VERACION7^-, acrescentado que tal manejo pode 
continuar a ser empregado desde que somente em uma face. 

Os efeitos da largura da estria e dos estimuladores 
químicos sobre o crescimento em diâmetro de Pinus roxburghii 

Sarg. foram estudados por VERMA e PANT72 e contradizem os 
resultados obtidos por SHEIKH62. Esses autores analisaram rolos 
de incrementos extraídos na região do painel à 1,3m e concluíram 
que o decréscimo médio para todas as larguras de estrias testadas 
foi de 19,4% para as árvores resinadas com estimulantes químicos, 
enquanto que naquelas não tratadas, a redução foi de 15,9%. 

DAVID e LAPRAZ^-®, estudaram a influência da resinagem no 
Pinus pinaster L. na França e concluíram que ela não afeta o 
crescimento em altura, mas somente em diâmetro e em volume. 

1R ~ Por outro lado, CRIVELLARI , af irmou que a redução no 
incremento volumétrico de Pinus nigra Arn. foi desprezível quando 
se empregaram os métodos Francês e ou Alemão de resinagem. 
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Já THEMUDO e CARNEIRO69, citam que em estudos sobre a 
redução do incremento lenhoso pelo uso da resinagem realizados 
nos Estados Unidos (HARPER*), na França (OUDIN*) e em Portugal 
(GOMES*), foram encontrados os resultados da Tabela 1. 

TABELA 1. DECRÉSCIMO ANUAL EM VOLUME COM A RESINAGEM. 

PAIS ESPÉCIE DECRÉSCIMO ANUAL PAIS ESPÉCIE MÉDIO EM VOLUME(%) 

Estados Unidos Pinus elliottii 27 
Pinus palustris 27 

França 
•Hourtin Pinus pinaster 10 
•Lacanau Pinus pinaster 15 

Portugal Pinus pinaster 16 

CLEMENTS e HARRINGTON15, esclarecem que a redução no 
crescimento volumétrico quando se trabalha com uma única face 
pode variar de 0 a 45% e de 40 a 50% se em duas faces. 
Acrescentam, que um método simples e prático é considerar uma 
perda de 25% com a resinagem em uma face e quando em duas faces 
em torno de 50%. Tal recomendação consta também de HARRINGTON30 

que concluiu ainda que essas perdas são facilmente compensadas 
com a resina produzida. 

*HARPER. The effect of turpentining on the growth of 
longleaf and slash pine. Southern Forest Experimentation. 
Occasional Paper, n.64, 1937. OUDIN. Étude sur le gemmage des 
pins en France. Annales de l'École National des Eaux et Forets 
et de la Station de Recherches et Expériences Forestières, v.l, 
n.7, 1938. GOMES, B.B. Relatório da Comissão nomeada para estudar 
a influência da resinagem no pinhal de Leiria. 1881. Citados por 
THEMUDO, J.C.F.; CARNEIRO, A.B. A reainagera: suas vantagens e 
incovenientes: Aspectos técnicos e econômicos. Lisboa: Ministério 
da Economia, Junta Nacional dos Resinosos, 1958. 38 p. 
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Neste Bentido, BENNETT e CLUTTER6 citam que as perdas de 

crescimento pela resinagem não são significantes se comparadas 

com a quantidade de resina produzida, fato este também 

corroborado por THEMUDO e CARNEIRO69 ao analisar o lado econômico 

da resinagem em Portugal. 

MOLINO49 realizou experimento sobre árvores de Pinus 

elliottii Engelm., com 13 anos de idade, estabelecidos na região 

de Missiones, Argentina. Utilizou o sistema americano de 

resinagem com estimulante e observou uma redução no crescimento 

lenhoso de 13% ao ano. 

Em tradução de CLEMENTS, GURGEL FILHO14 menciona que a 

redução de crescimento está relacionada com a largura da estria 

ou da face de resinagem. Estrias mais largas, produzem mais 

resina e causam maiores declínios na produção lenhosa. Estes 

comportamentos foram também confirmadas por THEMUDO e CARNEIRO69 

e CLEMENTS e HARRINGTON15. 

GURGEL FILHO29 relata que a resinagem nos moldes clássicos 

acarreta um decréscimo anual no crescimento lenhoso da ordem de 

25% e optando-se por outra modalidade com estrias maiores que o 

DAP ou em mais de uma face, pode-se tèr desde reduções inferiores 

a 20% até superiores a 50%. 

Em decorrência principalmente de citações de GURGEL FILHO, 

freqüentemente adota-se 25% como sendo a taxa aproximada de 

redução no crescimento volumétrico para Pinus spp. nas condições 

brasileiras, em razão da ausência de informações específicas para 

as nossas florestas. No Brasil, poucas pesquisas têm sido 

desenvolvidas a respeito, devido principalmente, à inexistência 

9 



de material adequado para chegar-se a resultados mais 

conclusivos. 
FERNANDES21 analisando 3 safras de resinagem de Pinus 

elliottii Engelm. no Estado de São Paulo, verificou que em tal 
período, as árvores dominantes sofreram menor influência da 
resinagem em termos volumétricos, com as seguintes reduções no 
crescimento: 

•Resinagem em uma face: 
.Dominadas : 54,42% 
.Médias : 37,32% 
.Dominantes: 34,03% 

•Resinagem em duas faces: 
.Dominadas : 59,68% 
.Médias : 46,72% 
.Dominantes: 45,97% 

FIGUEIREDO FILHO et al22 estudaram os efeitos da resinagem 
sobre as variáveis diâmetro, altura e volume para a mesma espécie 
estabelecida também no Estado de São Paulo. As árvores 
analisadas foram resinadas durante um período de 4 safras, 
chegando-se às seguintes conclusões: 

•As árvores dominantes apresentaram uma maior redução no 
crescimento volumétrico, contrariando resultados obtidos por 
FERNANDES21. 

•A perda volumétrica média, independentemente das classes foi 
de 23,45%. 

•0 diâmetro ao nível de 2 m do solo, apresentou uma redução 
aproximada de 26,64%, muito próxima do volume, sendo a altura 
menos afetada, com uma redução média de 15,41. 
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Além da largura da estria, um outro fator preponderante 
para maior ou menor redução no crescimento volumétrico parece 
estar relacionado com a concentração de produtos químicos 
estimuladores. 

VYSOCKIJ73 anali sou os efeitos da resinagem sobre árvores 
de Pinus sylvestris L., citando as seguintes observações: 

•0 incremento diamétrico ao longo do tronco quase sempre é 
menor nas árvores resinadas. 

•Na parte inferior da face de resinagem, há maior redução no 
incremento diamétrico que na porção acima da face. 

•A resinagem sem estimuladores químicos reduz o incremento em 
volume por ano e por ha em 25 a 30%, enquanto que com a aplicação 
de produtos químicos essa taxa sobe para 30 a 40%. 

0 incremento corrente anual em volume sofre reduções 
diferentes quando na resinagem aplicam-se concentrações desiguais 
de ácido sulfúrico (H2SO4). Estas foram observações de FR0L0V et 
al25, extraídas de três diferentes tratamentos: 

a)Acido sulfúrico a 75% de concentração com intervalo de 15 
dias. 

b)Acido sulfúrico a 50% de concentração com intervalo de 15 
dias. 

c)Sem aplicar ácido sulfúrico e intervalo de 3 dias e meio. 

A redução do incremento corrente anual em volume foi de 
13% para o tratamento c, 19% para o b e 30% para o a. Ocorreu 
portanto, uma maior perda de produção à medida em que 
estimulantes químicos com maiores concentrações foram aplicados. 
Estes testes foram realizados sobre árvores de Pinus sylvestris 
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L. na região de Leningrado, estabelecidos em sítios de classe 

III, ou menos produt ivos. 
De acordo com VERMA e PANT72, o menor crescimento 

acarretado pela aplicação de estimulante químico pode ser 
explicado pelo fato do mesmo causar uma maior produção de resina 
gerando uma ocupação maior da goma nas proximidades da ferida ou 
estria, com obstrução maior do fluxo de minerais nessa parte, 
afetando conseqüentemente, o processo fisiológico da árvore. 

KONOVALOV e KULIKOV36, realizaram estudos em árvores da 
mesma espécie, resinadas durante um período de 5 anos, 
estabelecidas em sítios de qualidade II, ou de média 
produtividade, com diâmetro médio de 30 cm e idade variando de 
60 a 80 anos. Adotou 2 tratamentos: resinagem com e sem 
estimulante químico. Os resultados de tal experimento, mostraram 
que a resinagem tem um efeito adverso no incremento corrente do 
volume e diâmetro, sendo maior nas árvores onde o estimulador 
químico foi aplicado. Observaram ainda, um aumento no incremento 
diamétrico na porção do painel, enquanto que no restante do 
fuste, houve uma redução no referido incremento. 

No entanto, SHEIKH62 constatou que o crescimento em 
diâmetro não foi afetado pela aplicação de ácidos estimuladores. 
Esse autor, testou 4 tratamentos com diferentes concentrações em 
um período de 5 anos sobre árvores de Pinus roxburghii Sarg. 

LUO et al44 anali saram os efeitos da resinagem em um 
período de 7 anos sobre árvores de Pinus massoniana D.Don. 
Concluíram que a resinagem tradicional apresentou uma redução na 
produção em volume de 21%, enquanto que com o uso de estimulante 
químico foi de 26,3%. 
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A qualidade do local também aparenta ter seus reflexos na 
redução do crescimento lenhoso ao proceder-se a extração da 
resina. Neste aspecto, KULAKOV3® ao analisar árvores de Pinus 

sibirica verificou que para os primeiros 4 anos, a resinagem 
estimulou o crescimento das árvores da classe I. Nenhum efeito 
significante foi observado sobre a classe II, constatando-se 
redução no incremento na classe III. Entretanto, o crescimento 
ao longo de 9 anos, declinou em todas as 3 classes consideradas, 
sendo o decréscimo maior nos sítios menos produtivos-classe III, 
acrescentando que a redução líquida no incremento após 9 anos de 

o 
resinagem foi de 0,272 e 0,471 m°/ha, respectivamente para as 
duas regiões estudadas. 

2.2. Análise de Tronco: 

De acordo com MEYER4®, o crescimento passado em florestas 
pode ser determinado de duas formas diferentes: medindo-se a 
largura dos anéis anuais de crescimento ou através de remedições 
em parcelas permanentes. 

Parcelas permanentes provêm as bases mais reais para a 
construção de Tabelas de Produção (LOETSCH et al43). No entanto, 
demandam remedições sucessivas e exigem um período grande de 
tempo e custos bem mais expressivos. 

Quando o povoamento atingiu uma certa idade e medições 
periódicas não foram realizadas a única forma de reconstituir o 
crescimento passado é através da medição de anéis anuais de 
crescimento, seja pela análise de tronco parcial através de rolos 
de incremento ou então procedendo-se a análise de tronco 
completa-ANATRO. 
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Essas técnicas somente são aplicáveis em espécies que 
crescem acumulando camadas anuais visíveis na forma de cones 
superpostos, originados pela atividade dos tecidos meristemáticos 
apicais e do câmbio da árvore, interagindo com o meio ambiente 
onde ela cresce. 

Esta forma de crescimento é característica em árvores de 
regiões temperadas. Cortando-se o tronco transversalmente, os 
anéis anuais aparecem em camadas, tendo significado diferentes 
para silvicultores e dendrocronologistas. Ambos interessam-se 
pelo crescimento radial, no entanto, enquanto o Silvicultor 
interessa-se pelo crescimento lenhoso, o Dendrocronologista usa 
tal crescimento como forma de avaliar a idade de uma estrutura ou 
uma variação do clima passado. 

HUSCH et al34 afirmam que o crescimento passado de uma 
árvore pode ser obtido pela análise de tronco que revelará quanto 
a árvore cresceu em diâmetro, altura e como ela mudou sua forma 
com o incremento do seu tamanho. Ao proceder a análise de 
tronco, faz-se a contagem e medições dos anéis de crescimento 
sobre seções transversais a diferentes alturas acima do solo. 

BARUSSO5 desenvolveu uma metodologia para utilização da 
análise de tronco completa como forma de reconstituir o 
crescimento passado em árvores de Pinus. 

AVERY e BURKHART*, citados por FRIEDL24 afirmam que o mais 
acurado método de avaliar o crescimento acumulado do volume de 
árvores é pela análise de tronco completa, acrescentando que 
tabelas de sortimento são preferencialmente construídas pelo uso 

*AVERY, T.E.; BURKHART, H.E.Forest »ensuretsents. 3.ed. New 
York: McGraw-Hill Book, 1983. 331 p. 
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dessa técnica que viabilizam o uso de curvas de afilamento ou de 
forma, com as quais, obtém-se volume para qualquer grau de 
utilização. 

2.3. Modelos Matemáticos para Expressar o Crescimento: 

Conforme citado por SPURR66, SPAETH em 1797 e SEUTTER em 
1799 foram os primeiros a elaborar curvas de crescimento para 
árvores individuais. Na América do Norte, segundo esse mesmo 
autor, os primeiros estudos de crescimento foram desenvolvidos 
por CARRY em 1896, GRAVES em 1899 e PINCHOT em 1898. 

Na busca de funções matemáticas capazes de bem representar 
a curva de crescimento cumulativa, pesquisadores florestais têm 
utilizado principalmente modelos de produção empíricos. Estes 
modelos não têm uma fundamentação biológica mas têm sido de 
grande utilidade prática. Completos matematicamente quando 
envolvem as variáveis que afetam a produção, são fáceis de serem 
ajustados e apresentam grande acuracidade nas estimativas. 

Evidentemente, estes tipos de modelos podem apresentar 
resultados inesperados nos extremos, ou seja, fora dos limites de 
abrangência das variáveis. Isto pode ser evitado com o uso de 
modelos biológicos que envolvem uma fundamentação biológica e por 
isto, representam melhor o crescimento de organismos vivos, 
comportando-se de forma realística sem apresentar valores 
inexplicáveis, além de serem totalmente compatíveis. 

Nos estudos de crescimento e produção realizados até 1962, 
o princípio de compatibilidade entre a função de crescimento e a 
função de incremento não era observado. Desta forma, quando 
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sucessivos incrementos eram adicionados a um valor inicial, 
geralmente não resultavam nos mesmos valores estimados pela 
função de crescimento cumulativo. 

0 problema de incompatibilidade dos modelos foi resolvido 
em estudos simultâneos de crescimento realizados por BUCKMAN em 
1962 e CLUTTER em 1963 que utilizaram o cálculo integral e 
diferencial. Assim, tendo-se desenvolvido o modelo de crescimento 
cumulativo, derivando-o obtém-se a função da taxa de incremento 
ou incremento corrente anual-ICA. Da mesma forma a integral da 
função taxa, resultará a função de crescimento cumulativo. 

A inconsistência entre a produção final e a soma dos 
crescimentos foi assim eliminada e desde então, inúmeros 
trabalhos tem sido realizados, observando-se o princípio de 
compat ib i1idade. 

Um exemplo deste procedimento foi apresentado por 
SC0LF0R059. A curva de crescimento cumulativo mostrada na Figura 
1 pode ser ajustada pelo seguinte modelo empírico: 

LnV = b0 + biS + b2(l/I) + bgLnG (1) 

onde : 

V = Volume em m3/ha. 
S = índice de sítio. 
I = Idade. 
G = Area basal em m2/ha. 
Ln = Logaritmo natural. 
b^ = Coeficientes à estimar (i = 0 a 3) 
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FIGURA 1. CURVAS DE CRESCIMENTO E INCREMENTOS (SCOLFORO59) 

A curva de incremento corrente anual (ICA) ou taxa de 
incremento da Figura 1 é obtida pela lä derivada da função 
empírica (1): 
(dV/dl) = -b2/I2 + b3 [(dG/dl)/GJ 
onde: 
dV/dl = Taxa de incremento em volume. 
dG/dl = Taxa de incremento em área basal. 

Integrando-se a função taxa de incremento em volume 
(dV/dl) têm-se novamente a função de crescimento cumulativo: 

LnV = 
n 
(taxa de crescimento)dV 
0 

A partir das curvas de produção ou de crescimento é que 
funções que as representam matematicamente são estabelecidas 
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Quando m aumenta, indica que o ponto de inflexão ocorrerá 
mais tarde, podendo assumir as seguintes curvas biológicas: 

•Lei de Von Bertalanffy quando m = 2/3. 
•Função Gompertz quando m = 1. 
•Função Logística ou Autocatalítica quando m = 2. 

Vários autores têm reportado sobre o uso do modelo 
generalizado por RICHARDS para o desenvolvimento de curvas de 
crescimento, podendo-se citar, dentre outros: RAWAT e FRANZ55, 
BRICKEL10, BARUSSO5, MACHADO45 e SCOLFORO e MACHADO60'61. 

2.4. Evolução da Forma dos Troncos de Arvores: 

2.4.1. A Forma do tronco de árvores: 

Na tentativa de explicar a forma funcional das árvores 
várias teorias foram desenvolvidas segundo ASSMANN3 e LARSON39, 
enfocando tanto os aspectos dendrométricos como biológicos. 

Acrescentam esses autores que sob o ponto de vista 
biológico, várias hipóteses foram propostas para explicar a 
forma, tais como: 

•Teoria Nutricional. 
•Teoria da Condução da Agua. 
•Teoria Mecanística. 
•Teoria Hormonal. 
Essas hipóteses contribuíram incontestavelmente para 

explicar fatos relacionados com a forma das árvores. No entanto, 
nenhuma delas trouxe tuna solução definitiva para o problema. 
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De acordo com LARSON39, a forma do tronco tem sido 
definida como a taxa relativa de alteração do diâmetro com o 
aumento da altura. Pode-se na realidade, associar a forma ao 
termo af i lamento que expressa a diminuição do diâmetro ao longo 
do tronco, tendência natural que ocorre na maioria das espécies 
florestais. 

ASSMANN3' LOETSCH et al43 mencionam que os fustes de 
coniferas e também de folhosas até a base da copa podem assumir 
as seguintes características: 

a) A base do tronco é convexa ao eixo longitudinal ou 
medula da árvore, com ponto de inflexão variável em função da 
espécie, assemelhando-se a um sólido geométrico do tipo neilóide. 

b) Desse ponto de inflexão até a base da copa 
compreendendo a seção mediana do fuste, o traçado apresenta-se 
cóncavo ao eixo citado. Em coniferas, essa porção do tronco 
poderia ser descrita por um paraboloide, enquanto que nas 
folhosas, uma parte dessa seção seria paraboloide e a parte 
terminal até a base da copa por um tronco de cone. 

c) A parte terminal das coniferas que vai da base da copa 
até o ápice, apresenta seção levemente cóncava ao eixo da 
árvore, podendo ser representada por um paraboloide quadrático ou 
cone. 

HUSCH et al34 afirmam que os troncos de árvores como um 
todo, podem assumir sólidos geométricos do tipo Neilóide, 
Paraboloide ou Cone. Contudo, ao considerar o fuste inteiro, 
dificilmente o mesmo assume totalmente tais sólidos. 
Conseqüentemente, é mais realístico supor que o tronco é composto 
por vários sólidos geométricos. 



Neste aspecto, esses autores consideram que o fuste no 
sentido base-topo é constituído por uma seqüência de diferentes 
sólidos geométricos: Cilindro, Tronco de Neilóide, Tronco de 
Parabolóide e Cone. 

Na realidade, essas formas puras, raramente são 
encontradas e os pontos de transição desses sólidos são de 
difíceis determinações nos troncos, sendo pois de pouca 
importância prática. No entanto, desempenham um grande valor 
teórico na definição de expressões matemáticas que descrevam a 
forma do fuste. 

2.4.2. Fatores que afetam a forma das árvores: 

LARSON39 descreveu e discutiu detalhadamente, os aspectos 
relacionados à forma dos troncos, desde as teorias propostas como 
também os fatores que podem determinar alterações nos fustes das 
árvores quanto à forma. 

São de grande importância para a silvicultura e o manejo, 
os fatores que afetam a forma das árvores e a maioria deles, 
estão estreitamente ligados ao comprimento da copa, dentre os 
quais: herdabilidade, idade, sítio, posição sociológica e 
tratamentos silviculturais. 

As características genéticas de uma árvore, logicamente 
determinam a sua maneira de crescer, mas é evidente que o 
ambiente altera essa tendência de crescimento no decorrer de seu 
ciclo de vida. 

Alguns autores afirmam que a forma pode ser mais afetada 
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pelo meio ambiente que pela herdabi1idade. OKSBJERG* citado por 
LARSON39 confirmou tal evidencia. 0 referido autor, baseou-se em 
observações realizadas em árvores pioneiras, ou primeiras 
invasoras, as quais, apresentavam uma conicidade grande se 
comparadas à árvores da mesma fonte de sementes, mas crescendo em 
grupos. 

Durante o ciclo de vida de uma árvore, freqüentemente 
ocorrem alterações em suas copas. Como conseqüência, no decorrer 
da idade, processam-se mudanças na forma dos troncos, que tendem 
a tornarem-se mais cilindricos, conforme vários autores citados 
por LARSON39. 

A própria relação do fator de forma natural com a idade, 
mostra que a melhora da forma nas idades jovens é bastante 
rápida, estabilizando-se com o avanço da idade (PIENNAR53). 

Outra característica da forma é quanto à densidade da 
floresta. Arvores que crescem isoladas diferem marcadamente 
daquelas que crescem em povoamento. Vários autores citados por 
LARSON39 evidenciaram que as árvores tornam-se mais cilíndricas 
com o aumento da densidade que acarreta um decréscimo no 
comprimento da copa. 

Arvores isoladas mantêm uma copa mais comprida, resultando 
um tronco com forte conicidade. Este fato pode ser observado 
também nas árvores que crescem em povoamentos, mas que têm ainda 
um crescimento livre, característico das árvores dominantes que 
normalmente apresentam uma copada mais vigorosa. 

*OKSBJERG, E.B. The effect of the environment on the 
growth rhythm of trees. Norrlands SkogsuFõrb. Tidsakir. 4: 
p.353-80, 1959 (Swedish-English summary). Citado por LARSON, P.R. 
Stem form development of forest trees. For.Sci.Monogr., n.5, 
p. 1-42, 1963. 



Na questão da posição sociológica das árvores no 
povoamento, as pesquisas indicam que a forma desenvolve-se de 
acordo com o tamanho da copa que é limitada pela densidade. As 
árvores codominantes tendem ao cilindro, relativamente mais cedo 
que as dominantes. Já as árvores suprimidas tendem a ter uma 
forma ainda melhor, causada pela forte redução de incremento na 
base do tronco. 

A qualidade do sítio é outro fator que afeta a forma do 
tronco. Em sítios de baixa capacidade produtiva, as árvores 
normalmente têm maior conicidade ou formas indesejáveis. Nesses 
sítios, o crescimento em altura para árvores de mesmo diâmetro é 
menor, como conseqüência o fuste é mais afilado. 

Além disso, a distribuição do crescimento em diâmetro 
sobre o tronco varia consideravelmente com o sítio. Nos sítios 
produtivos, o crescimento é mais concentrado na parte da copa 
enquanto nos sítios pobres, o crescimento tende a ser 
uniformemente distribuído no tronco. 

Tratamentos silviculturais como o desbaste e a poda têm 
efeitos importantes na forma dos troncos. Normalmente os 
desbastes são aplicados para dar melhores condições de 
crescimento às árvores remanescentes, podendo resultar árvores 
mais afiladas, desde que um desbaste mais pesado seja efetivado. 

Já a poda tem um efeito oposto ao desbaste. Seu objetivo 
é obter toras livres de nós, diminuindo o comprimento da copa e 
com isto tendendo a resultar troncos mais cilíndricos, 
evidenciando-se assim, a importância da copa na forma dos fustes. 



2.4.3. Incremento ao longo do tronco das árvores: 

PRESSLER* citado por LARSON39 foi um dos primeiros 
pesquisadores a estudar a forma das árvores, tendo sugerido 3 
leis primárias de crescimento ligadas à forma, todas relacionadas 
com a copa: 

1) 0 crescimento em área de vim anel anual em qualquer 
ponto é proporcional à quantidade de folhagem acima desse ponto. 

2) Em todas as partes do tronco sem galhos, o crescimento 
em área do anel será o mesmo. 

3) No interior da copa, o crescimento em área do anel, 
decrescerá no sentido do topo, em relação à quantidade de 
folhagem acima do ponto. 

De acordo com v.GUTTENBERG** citado por ASSMANN3, a 
largura dos anéis ao longo do tronco de Picea spp. crescendo em 
povoamento, diminui da base para o topo atingindo um valor mínimo 
entre 1 a 12 m, aumentado em seguida até a altura total. 
Acrescenta todavia, que ocorrem dois pontos de máxima largura dos 
anéis, na base e no topo, mas apenas um ponto de máximo 
incremento em diâmetro. 

*PRESSLER, M.R. Das Gesetz der Stammbildung. Arnoldische 
Buchhandlung, Leipzig. 153 p. 1864. Citado por LARSON, P.R. Stem 
form development of forest trees. For.Sci.Monogr., n.5, p. 1-42, 
1963. 

**GUTTENBERG, A.v. (1915) (a) Oest FV 33, 217; (b) 
Wachstum u. Ertrag, d. Fichte i. Hochgebirge (Vienna and 
Leipzig). Citado por ASSMANN, E. The principles of forest yield 
study. Oxford: Pergamon Press, 1970. 506 p. 
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Já o incremento em área seccional que não é apenas 
dependente da largura do anel anual, mas também do diâmetro da 
seção transversal inicial, mostra uma tendência diferenciada de 
crescimento em função da idade da árvore, conforme indica a 

FIGURA 2. CURVAS DE FORMA DO TRONCO E INCREMENTOS EM DIAMETRO E 
EM AREA TRANSVERSAL (ASSMANN3) 

Nas observações de PRESSLER e de muitos autores citados 
por LARSON39, ficaram evidenciados os seguintes pontos 
relacionados à forma das árvores e sintetizados por NEWNHAM51: 

a) Acima da sapopema, a maior conicidade ocorre dentro da 
copa viva. Tanto a largura como a área do anel aumentam em 
direção à base da copa da árvore, indicando que o tronco tem 
provavelmente uma forma cónica ou mesmo neiloidal. 



b) O máximo crescimento em área do anel ocorre próximo ¿ 
base da copa e o mínimo em algum ponto entre a parte afetada pela 
Bapopema e a base da copa. Esses máximos e mínimos movem-se para 
cima em anos com pouca precipitação e para baixo em anos 
chuvosos. 

c) Abaixo da copa viva, a taxa de crescimento é governada 
pela posição da árvore dentro do dossel de cobertura. Arvores 
com crescimento livre, isto é isoladas, a área do anel pode 
continuar a aumentar tronco abaixo. Arvores do dossel superior, 
a área do anel pode permanecer constante, porém a largura do 
anel conseqüentemente decrescerá. A largura e a área do anel 
declinam tronco abaixo para árvores dominadas. 

d) A sapopema é muito variável e aparentemente tem função 
de suporte. 

e) A copa, particularmente o seu comprimento, tem um papel 
decisivo na determinação da forma do tronco. 

BÜRGER et al11 estudaram o desenvolvimento da forma em 
plantios de Ai*aucaria angustí folia (Bert. ) 0. Ktze. Estes 
pesquisadores trabalharam com 52 árvores dessa espécie e seus 
crescimentos passados foram reconstituídos através da técnica de 
análise de tronco. Com os dados obtidos, analisaram o 
comportamento de quocientes e fatores de forma, falsos e 
naturais, além de ajustar funções polinomiais de 5Q grau para 
traçar os perfis dos troncos e concluíram que: 

•Na base, a conicidade da Araucaria não aumenta 
significantemente com a idade. 
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•Na juventude, a forma dessa espécie, aproxima-se de um 

parabo16ide. 
•No decorrer dos anos, a forma altera-se para neilóide na 

base, mas permanece como parabolóide no restante do tronco. 
•A forma melhora constantemente com o avanço da idade. 
•Na parte inferior, a forma definitiva é alcançada 

relativamente cedo. 

FRIEDL24 também realizou estudos dessa natureza com a 
mesma espécie e com base em fatores de forma naturais médios 
concluiu que as árvores assemelham-se a um cone, entre 5 e 10 
anos; a um parabolóide entre os 16 e 20 anos, melhorando 
posteriormente sua forma no sentido do limite natural da espécie. 

2.4.4. Métodos analíticos para expressar a forma inteira dos 
troncos : 

Como citado em itens anteriores, enquanto pesquisadores 
ligados à fisiología da árvore têm tentado descobrir uma teoria 
satisfatória para explicar a forma da árvore, florestais da área 
de mensuração têm desde o início deste século, buscado uma 
solução prática que permita resolver algumas necessidades 
peculiares dos levantamentos florestais, tais como: 

•estimar diâmetros a qualquer altura. 
•estimar a altura à um especificado diâmetro. 
•estimar volumes parciais. 
A primeira tentativa conhecida e citada amplamente na 

% I 

literatura florestal foi feita em 1903 por HOJER, que empregou o 
seguinte modelo empírico para expressar a forma média do fuste: 
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Y = b0.Ln.[(bl + X)/b2] 

onde : 
Y Diâmetro relativo (d^/d^g). 

Diâmetro na altura h^. 
Diâmetro à altura do peito (1,3m). 

X Altura relativa [(h-hi)/(h-l,3)]. 
h Altura total. 

Na América do Norte em 1923, BEHRE obteve resultados mais 
consistentes com a equação da hipérbole seguinte: 

descrever o fuste inteiro de 19 espécies no oeste do Canadá, com 
resultados satisfatórios. A equação empregada foi: 

onde : 

Z = hi/h. 

Alterações nestas equações e inúmeras outras funções 
matemáticas de ajustes simples e até mais complexos têm sido 
testados para descrever a forma do tronco inteiro de árvores de 
várias espécies ou regiões, acreditando-se na suposição que a 
forma em todas as espécies mantêm os mesmos princípios 
fundamentais de crescimento e que o tronco principal deva 
assemelhar-se com certos sólidos de revolução (LIU42). 

Y = X/(b0 + bxX) 

KOZAK et ai37 utilizaram uma polinomial quadrática para 

(di/dl,3>2 = b0 + bl<Z> + b2<Z> 2 



Acrescenta ainda tal autor que esses pesquisadores têm 
otimisticamente esperado que uma dada árvore amostrada teria toma 
alteração no perfil do raio, similar ao assumido por várias 
funções de forma. 

Evidentemente, árvores de uma única espécie, crescendo num 
mesmo sítio e recebendo tratamentos similares, devem assumir 
formas semelhantes. 

Na maioria das vezes, no entanto, árvores individuais são 
capazes de assumir uma infinita variedade de formas, uma vez que 
cada tronco tem um número de pontos de inflexão. Isto dificulta 
desenvolver uma única, simples e acurada equação para descrever 
analíticamente, o perfil do tronco inteiro, conforme cita 
GROSENBAUGH28. 

Sugere então esse autor,que polinomiais ou quocientes de 
polinomiais de um grau no mínimo maior que o número de inflexões 
observados seriam necessários para descrever a forma. 

Funções polinomiais de diversos graus tem sido testadas 
por vários autores (PRODAN54, MUNRO e DEMAERSCHALK50, KOZAK et 
al37, PETERS52, GOULDING e MURRAY26, GORDON27) como forma de 
expressar o perfil do tronco inteiro. 

No Brasil, após a década de 70 várias pesquisas 
(H0S0KAWA31'32, SILVA63'64, BURGER et al11, BORGES9, AHRENS1'2, 
BLANCO JORGE7, SCHNEIDER58, FRIEDL24, ROSOT56) e trabalhos 
práticos de inventários florestais empregaram funções matemáticas 
para traçar perfis de Pinus spp. e Araucaria angustí folia. 

Excelentes resultados foram alcançados, principalmente quando 
empregou-se polinomiais de 59 grau e estas foram ajustadas por 
classes de diâmetros. 
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2.4.5. Modelos matemáticos segmentados para expressar a forma dos 

troncos: 

Nas últimas décadas, pesquisadores americanos e 
principalmente alemães, têm envidado esforços no sentido de 
encontrar um método analítico mais eficiente para representar a 
forma dos troncos e conseqüentemente ter-se estimativas mais 
rigorosas de volumes parciais. 

Esses pesquisadores têm buscado expressar o perfil 
do tronco não com uma única função matemática, mas com equações 
que descrevam pedaços do tronco e que ligadas umas às outras, 
possam reportar todo o afilamento do fuste. 

MAX e BURKHART47 foram pioneiros na adoção de tal 
procedimento ao utilizarem uma regressão polinomial segmentada 
para desenvolver equações de forma para povoamentos naturais e 
plantados de Pinus taeda L. 

Neste caso, estes autores dividiram a árvore em 3 seções e 
equações polinomiais foram ajustadas para cada seção. Nessa 
técnica, a curva de cada segmento é gerada pelo método dos 
mínimos quadrados e os pontos de ligação entre cada segmento são 
necessariamente sem rupturas ou harmonizados. 0 sistema de 
equação mais satisfatório encontrado por MAX e BURKHART47 foi o 
modelo quadrático na forma: 

(di/d1>3)2 = b-LÍZ-l) + b2(Z2-l) + b3(a1-Z)2.I2 + b4(a2-Z)2.I2 

onde : 
al e a2 = Distância relativa do topo da árvore até os pontos de 

ligação. 
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Î 1 = 1 , 0 < Z < a x 

0 , a j < Z < 1 

I 2 = 1 , 0 < Z < a 2 

0 , a 2 < Z < 1 

. Esses autores concluíram que esse método aproximou melhor 
a forma do fuste que o modelo quadrático ajustado para descrever 
o perfil inteiro do tronco. 

CAO et al13 examinaram 8 modelos citados na literatura, 
sendo 3 deles empregados para estimar percentuais de volume e os 
demais divididos em duas categorias: equações de forma 
compatíveis e não compatíveis. Introduziram nos testes, 3 novos 
modelos para estimar percentuais de volume e um modelo similar ao 
utilizado por MAX E BURKHART47. 

Concluíram nestes testes envolvendo 12 modelos que nenhum 
deles atende com rigor a todos os objetivos: estimar diâmetros, 
alturas e volumes parciais. Acrescentaram que se tuna única 
equação é desejada para atender esses objetivos, deve-se optar 
por aquela que em média produza melhores resultados nas 
estimativas dessas variáveis. 

Observaram ainda em suas análises, que apesar do modelo de 
MAX e BURKHART47 ser o mais eficiente para estimar diâmetros à 
várias alturas, mostrou-se inconsistente quando integrado para 
obter-se os volumes parciais. Para atender a todos os objetivos, 
o modelo similar ao de MAX e BURKHART foi o que melhor 
performance apresentou. 

Ao analisar 5 sistemas que podem estimar diâmetros a 
diferentes alturas, volume total e volume comercial até um 
diâmetro de topo ou até uma altura limite, BYRNE e REED12 

concluíram que os modelos segmentados de MAX e BURKHART47 e de 
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CAO et al13 foram superiores aos demais, com uma ligeira vantagem 
para o último que é similar ao primeiro. Constataram ainda esses 
autores, que em todos os sistemas analisados, os volumes são 
melhor estimados até uma altura limite que para um diâmetro de 
topo. 

2.4.6. O Uso de funções spline para descrever o perfil dos 
troncos de árvores: 

LIU42 afirma que a mais racional aproximação para 
expressar o perfil do tronco é produzida pela técnica numérica 
que é capaz de assumir várias formas funcionais, dependendo da 
distribuição dos pontos medidos. Acrescenta que tal técnica pode 
ser desenvolvida pelo uso da Aproximação Spline Cúbica. 

Segundo citado autor, a aproximação spline é uma 
interpolação para uma classe de funções coordenadas que podem ser 
descritas como uma série de polinomios segmentados cúbicos com 
junções suavizadas. Em vez de aproximar uma função f(X) que 
descreva todo o tronco da árvore por uma única polinomial no 
intervalo Ca, b], pode-se subdividir [a, b], em n subintervalos: 
[a, Xj_], [xjl, x2] , . . - , [xn_^, b] e aproximar f(X) por diferentes 
polinomios em cada intervalo. 

Ao empregar essa técnica para descrever a forma de troncos 
de Líriodendron tulipifera L. , LIU42 concluiu que os volumes 
parciais podem ser obtidos com erros insignificantes, uma vez que 
a técnica de aproximação numérica garante a passagem da curva por 
todos os pontos utilizados. Esclarece que dependendo da 
amplitude dos dados, cada segmento pode ser representado por uma 



função quadrática ou cúbica e o referido método assegura a 
harmonização dos pontos de junção. 

A diferença entre a regressão segmentada de MAX e 
BURKHART47 e a spline cúbica de LIU42 é que a primeira é estimada 
por procedimento estatístico, enquanto que a segunda é uma 
interpolação numérica e extrapolação. 

EUBANK2® afirma que splines têm sido utilizadas para 
representar curvas em diferentes áreas de conhecimentos, tais 
como: agricultura, geodésia, economia, meteorologia, geofísica, 
astrofísica, engenharia naval, entre outras. Esse uso 
diversificado de splines, deve-se em parte, à flexibilidade em 
expressar curvas que caracterizam a ocorrência de fenômenos 
complexos. 

Na área de mensuração florestal, funções splines foram 
empregadas com maior freqüência na modelagem da forma das 
árvores. Entretanto, DEVAN e BURKHART19 empregaram-nas para 
obter curvas de sítio assim como BORDERS, BAILEY e WARE8. 

Estes últimos, procurando estabelecer curvas de índice de 
sítio para Pinus taeda L. , verificaram que o padrão de 
desenvolvimento da altura dominante média até 15 anos de idade 
era anamórfico. A partir desta idade, apresentava tendência ao 
polimorfismo. Em decorrência, selecionaram equações adequadas 
para representar essas duas tendências das curvas, procedendo a 
junção harmonizada entre duas equações através do uso da função 
spline. 

LIU40 enfat iza que os procedimentos numéricos tradicionais 
na análise de tronco, freqüentemente falham na estimativa do 
comportamento do crescimento em altura. Por isso, utilizou 



spline cúbica natural para estudar o incremento em altura. 
Posteriormente, esse autor41 adotou essa mesma técnica para 
traçar perfis nas várias idades, em dados de análise de tronco 
completa. 

Com a finalidade de representar a forma de troncos de 
árvores, tem sido desenvolvidas uma série de trabalhos empregando 
funções spline. 

LIU42 utilizou 26 árvores de Liriodendron tulipifera L. em 
que cada uma teve os raios medidos em 14 posições ao longo do 
tronco. Com o uso de funções spline cúbicas naturais, esse autor 
descreveu analíticamente os perfis dos troncos, obtendo 
estimativas acuradas, tanto para o volume total como para volumes 
parciais, com erros médios em torno de 1,5%. 

HRADETZKY33 discutiu diferentes maneiras de ajustes de 
funções spline como forma de representar a forma dos troncos, 
enfatizando as possibilidades de ajustes dessas funções por 
interpolação ou por regressão, através do uso dos mínimos 
quadrados. 

SABOROWSKI et a l ^ utilizaram spline cúbica para expressar 
o perfil de árvores e tentaram a redução do número de pontos a 
serem medidos sobre o tronco como forma de obter um número mínimo 
de medições que torne viável a aplicação dessa técnica em árvores 
em pé. 

SMALTSCHINSKI65 também empregou a interpolação spline 
cúbica para descrever a forma de árvores. Ele estabeleceu que 
para ter-se uma boa representatividade de todo o perfil, seriam 
necessárias medições em 6 pontos ao longo do tronco. Escolheu o 
DAP, o dß^i e a altura total como pontos básicos e procedeu 
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testes a fim de identificar as demais posições realizando várias 
combinações. A melhor delas foi aquela em que usou as medições 
a 0,2.h; 0,5.h e 0,74.h, com erros inferiores a 1,5% no volume e 
3% na estimativa dos diâmetros. 

KIRCHNER et al35, apresentaram uma metodologia para obter 
funções spline cúbicas a fim de expressar perfis de árvores. 
Demonstraram a eficiência do método calculando volumes totais e 
parciais de Pinus elliottii que comparados ao método de Smalian, 
resultaram diferenças inferiores a 0,3%. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS: 

3.1 Localização e Características do Experimento: 

Os dados básicos para este trabalho foram coletados em um 
plantio de Pinus elliottli Engelm. var. elliottii, com 23 anos de 
idade, localizado no município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná, de propriedade das Indústrias Klabin de Papel e Celulose 
S.A. 

0 experimento com área de 1,0 ha foi instalado pela 
empresa no ano de 1979 quando a floresta tinha 15 anos de idade, 
fazendo parte de um talhão de 19,6 ha, projeto estabelecido na 
Guarda Florestal Boa Esperança, no ano de 1964. 

A altitude média do local é de 885 m, com 24°12'42" de 
Latitude Sul e 50°33'26" de Longitude Oeste. A temperatura média 
do mês mais frio é de 14,6°C e do mês mais quente de 21,9°C. A 
média anual de precipitação é de 1.469 mm, com 96 dias chuvosos 
ao ano e o clima pela classificação de Köppen é sub-tropical 
(Cfb). 

0 talhão em questão foi plantado com 2500 árvores por ha, 
adotando-se um espaçamento de 2,0x2,0 m. A resinagem foi 
iniciada quando a floresta tinha 15 anos de idade, no mês de 
setembro de 1979, e até então, 3 desbastes tinham sido 
efetivados : 

• no mês de julho/1971, aos 7 anos de idade. 
• no mês de junho/1976, aos 12 anos de idade. 
• no mês de agosto/1979, aos 15 anos de idade. 
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O experimento de 1,0 ha tinha por ocaei&o de sua 
instalação, um total de 453 árvores, das quais, 237 foram 
resinadas e 216 deixadas como testemunhas dispostas 
alternadamente, ou seja, uma fileira constituída de árvores 
resinadas e uma de não resinadas, compreendendo-se 25 filas de 
cada grupo. 

0 local onde o experimento foi instalado é considerado um 
sítio de média produtividade ou classe III, tendendo para a 
classe II de acordo com as curvas de sítio para os Estados do 
Paraná e Santa Catarina, elaboradas por SCOLFORO e MACHADO60. 

0 método de resinagem empregado foi o Americano que 
consiste na abertura de estrias de aproximadamente 2,0 cm de 
largura, com comprimento (largura da face) igual ao DAP e 
inclinação de 20 a 25°, resultando-se um painel retangular em 
cada safra. 

Em cada face, estabeleceram-se 4 painéis resinados durante 
4 safras ou 4 anos. As operações de extração da resina em cada 
ano, iniciava-se no princípio de setembro, terminando em 15 de 
maio. Nesse período, 18 estrias foram abertas, uma a cada 14 
dias, tendo-se ao final da safra, um painel de aproximadamente 
36cm. 

A face aberta nos primeiros 4 anos tinha a posição Norte. 
Conseqüentemente, a outra face foi instalada no lado de 
orientação Sul, totalizando 8 safras ou 8 anos. Sobre as estrias, 
foi aplicado como estimulante químico o ácido sulfúrico a uma 
concentração de 40%. 

0 talhão de 19,6 ha onde o experimento foi instalado, 
apresentava em média, as características constantes da Tabela 2, 
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no início e após a resinagem e a redução de 437 para 355 
árvores/ha, deveu-se à árvores derrubadas pelo vento. 

TABELA 2. CARACTERÍSTICAS DO POVOAMENTO NO INICIO E AO TÉRMINO 
DO EXPERIMENTO: 

Idade N Q de Arvo- DAP méd. DAP (cm) h to tal h to t. (m) 
(anos): res (ha): c/c(cm): min. max.: méd. (m): min. max.: 

15 437 24,4 19,1 31,2 19,5 17,0 22,2 
23* 355 29,7 20,9 38,7 24,4 21,5 28,0 

*Engloba somente árvores não resinadas. 

3.2 Coleta dos Dados: 

A coleta da amostra visando a quantificação das diferenças 
entre os estratos de árvores resinadas e não resinadas foi 
realizada quando a população completou 23 anos de idade em 
julho/87, após a última safra efetivada em maio do mesmo ano. 

Em função dos objetivos propostos nesta pesquisa, árvores 
representativas de todas as classes de DAPs foram coletadas com 
base nas informações disponíveis existentes para a floresta aos 
23 anos de idade. 

Em função da distribuição diamétrica que a população 
apresentava nessa idade, foram estabelecidos 7 classes de 
diâmetro com amplitude de 2,5 cm cada uma, tendo-se amostrado 22 
árvores em cada estrato, visando reconstituir seus crescimentos 
passado pela técnica de análise de tronco completa-ANATRO. 
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A Ficha de Campo (FIGURA 3) elaborada para a coleta dos 
dados, indicam os 4 pontos absolutos e os 18 relativos à altura 
total (h) em que os discos ou fatias foram retirados ao longo do 
tronco, como segue: 

• pontos absolutos: 0,0m; 0,4m; 0,7m e l,3m. 
• pontos relativos: 0,10.h; 0,15.h; 0,20.h;...;0,95.h 

Além desses pontos, nas árvores resinadas foi também 
extraída uma fatia, imediatamente após o término da face mais 
alta. Assim sendo, 23 discos foram retirados para o grupo 
resinado e 22 discos das árvores não resinadas. 

Esta quantidade de discos coletados em cada árvore, buscou 
diminuir os erros que normalmente ocorrem quando se utiliza a 
Técnica de Anatro, ao estimar a altura terminal de cada anel de 
crescimento, uma vez que no máximo a cada 1,4 m foi coletada uma 
fatia e em média, as seções tinham 1,0 m de comprimento. 

Os dados relativos à quantidade de resina produzida em 
cada safra, encontravam-se disponíveis na empresa, bem como os 
custos advindos dessa atividade. 

3.3 Metodologia: 

3.3.1 Análise de tronco completa: 

A análise de tronco completa como citado na revisão de 
literatura, é o mais acurado método para avaliação da produção 
passada de variáveis medíveis em árvores que apresentam camadas 
anuais nítidas de crescimento e portanto, foi empregada para 
reconstituição do crescimento da amostra, tendo-se adotado a 
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COLETA DE DADOS PARA ANALISE DE TRONCO 

RESPONSÁVEL: DATA: / / 
ESPECIE: TALHÃO: 
LOCAL: Telimaoo Bcrba-PR(KLAE1K) ^ q DE PLANTIO: 

Resinada f") 
ARV. N<? N. Res i nada£3 
DAP E H 

Resinada C 3 
ARV.N9 N.ResinadaQ 
DAP E H 

Resinada f~T 
ARV. N9 N. Res inadaQ 
DAP E H 

DATP E Hp DATP E Hp DATP E Hp 
Hl Hs _Hc Hg Hl HS HC Hg HI HS He Hg 

NÇ.Fatia H.Fatia(m) N9.Fatia H.Fatia(m) N9.Fatia H.Fatia(m) 

1 0,0m 1 0,0m 1 0,0m 
2 0, 4m 2 0,4m 2 0,4m 
3 0, 7m 3 0, 7m 3 0,7m 
i 1.3m 4 1, 3m 4 1,3m 

5i'T.P! S (T.P) 
6(0, IC'. H) 6 (0,10.h) 6 (0,10.B) 
1(0. li.h) 1(0.Ib.h) KO. 15.B) 
6(0, 20.H) 8(0, 20. ¡i) 8(0, 20.B) 
910,25.H) 9 (0.25.B) 9(0. 25.B) 
10(0,30.B) 10(0, 30. B) 10(0.30.B) 
ll/O, 25.b:) 1K0.35.B) 11(0, 35. B) 
12(0.40.B) 12(0,40.fí) 12(0.40.H) 
13(0,46.H) 13(0,45.B) 13(0,45.B) 
14(0, 60.H) 14(0, 50. B) 14(0,50.B) 
i s(c.se.E) 15(0,£5.B) 15(0. 55.B) 
L6(0.60.m 16(0.60.B) 16(0.60.B) 
L7(0,65.Hi 11(0,65. B) 11(0, 65.E) 
1^(0, ?0.B) 18(0, 70. B) 18(0, 70.B) 
19(0, 75.H) 19(0, 75.B) 19(0. 75.B) 
20(0, SO.H) 20(0, 80.B) 20(0, B0.B) 
211'.0,6 S. H) 2 K0.B5.B} 21 (0J 85. P) 12(0,90.H) 22(0, 90. B) 22(0.9 0 B) 
13(0, 95. B) 23(0,95.H) 2 3(G .95.H) 
DAP: diâmetro ã altura do peito com casca(cm) 
DATP: diâmetro após o término do painel com casca (cm) 
í: espessura média da casca(mm) 
•i: altura total (m) 
íp: altura após o término do painel em m(no DATP) 
il: altura para laminação(m) 
3s: altura para serraria(m) 
4c: altura para celulose(m) 
Hg: altura do 19 galho vivo(m) 
r.P.:término do painel(m). 

FIGURA 3. FICHA DK CAMPO UTILIZADA HA GOLETA DE DADOS. 
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metodologia desenvolvida por BARUSSO5 para medições doB raios e 

processamento dos dados. 

3.3.2 Agrupamento dos dados: 

Com a finalidade de investigar possíveis tendências no 
crescimento dos estratos estudados, procurou-se agrupar as 
árvores com base na distribuição diamétrica da amostra aos 15 
anos de idade, quando as duas populações, supostamente devei^iam 
ser iguais, uma vez que a resinagem ainda não havia sido 
iniciada. 

A melhor solução encontrada foi estabelecer classes a 
partir do diâmetro médio aritmético de toda a amostra constituída 
de 44 árvores na idade referida em função do desvio padrão. 
Assim, foram estabelecidas 3 classes com amplitude de um desvio 
padrão cada uma. 

A Tabela 3 mostra a freqüência de árvores amostradas em 
cada classe, com seus respectivos números de controle (1 a 44). 
Deve-se mencionar que as classes referem-se aos diâmetros sem 
casca a 1,3 m obtidos pela ANATRO na idade inicial (15 anos). 

TÁBUA 3. DISTRIBUIÇÃO MS ARVORES 1» CLASSES DS M P SSÍ CASCA 
AOS 15 ANOS DS ID&D8. 

CLASSE HOMERO M S ARVORES jjg 
EAP (cm): NS0 RESINADAS: TOTAL: RESIKADAS: TOTAL: 
<18,6 1,2,3,9,13,14,17 7 24,26,30,33,34,35,36 7 
18,6-22,2 4,8,12,16,19,20,21,22 8 23,25,32,37,38,41,42,44 8 
>22,2 5,6,7,10,11,15,18 7 27,28,29,31,39,40,43 7 
TOTAL - 22 - 22 
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3.3.3 Ajuste de modelos de crescimento: 

A grande quantidade de dados gerados pela ANATRO 
possibilitou o desenvolvimento de funções de crescimento das 
principais variáveis da árvore: 

• diâmetro à altura do peito (d^ 3). 
• diâmetro natural de Hohenadl (d0 
• altura total (h). 
• volume total (v). 
Os ajustes foram realizados para os grupos de árvores 

resinadas e não resinadas, testando-se os seguintes modelos 
empíricos e biológicos: 

LnY = bfl + b-,(l/I)b2 SCHUMACHER 

l2 
Y = — PRODAN 

b0 + bj_. I + b2-12 

Y = b0.(l - e-bl-1) MONOMOLECULAR 

Y = b0.(l - e^l- 1)^* RICHARDS 

onde : 

Y = crescimento acumulado das variáveis d^ 3, d0 h e v 
na idade I (anos). 

dĵ  3 = diâmetro à altura do peito (cm). 
^0 1 ~ diâmetro à um décimo da altura total (h) 

v = volume total (m3). 
b0,b^,b2 = coeficientes a serem estimados. 

b2* = 1/(1 - m) 



m = locação do ponto de inflexão sobre a curva de 
crescimento, determinante da forma da curva 
sigmoidal. 

A seleção do modelo mais adequado para expressar o 
crescimento cumulativo dessas variáveis foi feita a partir de 
análises do Coeficiente de Determinação (R2), Erro Padrão da 
Estimativa (S..„) recalculado para a variável de interesse e y * 
também através da Distribuição Gráfica dos Resíduos. 

3.3.4 Diferença de crescimento entre árvores resinadas e não 
resinadas: 

Após executada a análise de tronco completa aos grupos de 
árvores resinadas e não resinadas, foi possível estabelecer a 
situação em que a amostra encontrava-se aos 15 anos de idade, em 
termos de diâmetro, altura e volume. 

Evidentemente, era importante analisar as condições dos 
dois grupos em estudo antes de iniciado o tratamento, a fim de 
verificar se estatisticamente os mesmos eram iguais. Nesse 
sentido, o teste "t" de Student para amostras não pareadas foi 
empregado uma vez que pretendia-se testar diferenças entre duas 
médias apenas. 

Assim sendo, esse teste foi aplicado aos 15 anos para 
detectar se os dois estratos eram iguais antes de iniciada a 
resinagem e ao final do experimento quando a floresta tinha 23 
anos para verificar se o tratamento, ou seja, a resinagem altera 
ou não o crescimento das árvores. 

43 



A análise de covariância também foi utilizada a fim de 
verificar a influência ou não dos valores iniciais no crescimento 
das duas amostras. Em ambos os testes, formulários citados por 
STEEL e TORRIE67 e FREESE23 foram usados nas comparações dos 
diferenciais de crescimento das variáveis estudadas. 

3.3.5. O uso de funções spline para expressar os perfis do tronco 
de árvores: 

As funções spline cúbicas foram desenvolvidas segundo a 
metodologia citada em KIRCHNER et al35, como transcrita a seguir: 

3.3.5.1. Teoria de funções spline cúbicas: 

Uma tira flexível para desenhar curva é a definição de 
spline que consta no dicionário. Em projetos de engenharia, 
construtores de navios e muitos outros, geralmente usatm spline, 
como uma régua elástica que pode ser dobrada, sendo que passa por 
um dado conjunto de pontos i = 0, 1, ... ,m, nruito 
semelhante a uma curva francesa e que traça uma curva suavizada 
entre os pontos especificados. 

Matematicamente, splines são definidas como sendo 
polinomios segmentados de grau "n" cujos valores da função e suas 
primeiras "n - 1" derivadas contínuas passam nos pontos onde se 
juntam. As abcissas destes pontos de junção são chamadas de nós 
e estes polinomios segmentados são escolhidos para minimizar a 
curvatura quadrática média mínima. 

A aproximação por spline é uma interpolação através de uma 
classe de funções de coordenadas, as quais podem ser descritas 
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como um conjunto de polinomios cúbicos segmentados com junções 

suavizadas (Figura 4). 
Em vez de aproximar uma dada função f(X) sobre um 

intervalo [a, b] por um único polinomio, é possível dividir [a, 
b] em "n" subintervalos [a, Xj_], [X^, X2],---» C^n-1» bJ e 

aproximar f(X) por um polinomio diferente em cada subintervalo 
(LIU42). 

Fazendo-se Y = f(X) ser a equação para a curva a qual é 
definida pela spline e sob certas hipóteses, de acordo com a 
teoria da elasticidade, f(X) pode ser aproximadamente descrita 
como sendo a obtenção de diferentes polinomios de terceiro grau 
(polinomios cúbicos) de tal maneira que f(X) e suas primeiras 
derivadas são contínuas em qualquer ponto. A terceira derivada, 
contudo, pode conter descontinuidades nos pontos Essa função 

é chamada de função spline cúbica e os pontos (i = 0, 1, 
2,...,m) são chamados de nós (DAHLQUIST e BJORCK17). 

FIGURA 4. EXEMPLO DE SPLINES CUBICAS. 



O conceito de função spline pode ser generalizada da 
seguinte maneira: 

• fazendo a = X 0 < X^ <...<Xm = b ser a subdivisão do 
intervalo [a, b]. 

•a função spline de grau "n" com nós nos pontos (i = 0, 
l,...,m) é função S com as seguintes propriedades: 

a) em cada subintervalo [X¿, + jJ, i = 0> l,--.,m-l, 
S(X) é um polinomio de grau "n". 

b) S(X) e sua primeiras (n-1) derivadas são contínuas em 
Ca, b]. 

Supondo que se deseja interpolar nH-1 pontos (nós) n0, 
n^,...,nm para tal curva Cn^ = (X^, Y^ ) ]. Cada um dos "m" 
segmentos YQ, Yj_,...,Ym_]_ é um polinomio cúbico determinado por 4 
parâmetros. Portanto, tem-se 4m parâmetros a serem estimados na 
função polinomial cúbica: 

Y± = a + bX + cX2 + dX3 

Em cada um dos m-1 nós interiores n^, n2>- - ->nm-i» onde 
dois segmentos se encontram, tem-se quatro condições(BARTELS et 
al4): 

Yi-l(D = Y ^ í l ) = Y£(0) 
Yi(0) = Y±, YV_1(1) = Y-(0) 

Além disto, exige-se também que: 
Y0(0) = Y 0 

Ym-lU> = Ym 

resultando um total de 4m-2 condições de onde estimar-se-á os 4m 

parâmetros. Contudo, é necessário mais duas condições para dar 
solução única para a função spline. 
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Isto pode ser escolhido de várias maneiras e uma delas é 
simplesmente exigir que as segundas derivadas nos pontos extremos 
sejam ambas iguais a zero. Com isto, tem-se uma linha reta fora 
do intervalo e estas condições auxiliares produzem a SPLINE 
CÖBICA NATURAL. 

3.3.5.2. Desenvol violento da teoria: 

De acordo com o exposto no item anterior e com o auxílio 
da Figura 5 descreve-se a seguir uma situação prática de uso de 
funções spline cúbicas. 

+ * 
a b 

FIGURA 5. EXEMPLO DE APLICAÇÃO PRATICA DE FUNÇÃO SPLINE CUBICA 
NATURAL. 
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A Figura 5 contem três segmentos (m) definidos por (m+1) 
pontos com dois nós interiores (1 e 2). Utilizando-se a fórmula 
4m-2, tem-se: 

4(3) - 2 = 10 equações. 

Considerando-se mais as duas equações definidas pelas 
derivadas segunda nos pontos extremos, chega-se a um total de 12 
equações e 12 incógnitas. Essas 12 equações são obtidas 
seguindo-se os passos seguintes: 

1°) Construir os polinomios cúbicos para cada um dos 
pontos, dentro de cada segmento (m). 

Si agi + a^Xg + + a3]X§ - Y@ = 0 (ponto 0) » eq.l 
(*o'*l> o ^ 

a01 + allxl + a21xí + a31XI - Yi = 0 (ponto 1) » eq.2 

So a02 + a12Xl + a22Xf + a32Xf ~ = ® (ponto 1) » eq.3 
(a^,X2) 

a02 + a12X2 + a22X2 + a32X2 ~ ^2 = ® (ponto 2) » eq.4 

^3 a03 + a13X2 + a23XÍ + a33X^ ~ ^2 = ® (ponto 2) » eq.5 (X2,X3) 
a03 + a13X3 + a23X3 + a33X3 ~ ^3 = ® (ponto 3) » eq.6 

Assim, tem-se doze parâmetros a serem estimados e somente seis 
equações. 

22) Impor a condição que as derivadas primeira e segunda 
sejam iguais a zero nos pontos intermediários. Com isto, impõe-se 
a continuidade da função no intervalo [a, b]. 

a. Derivada primeira no ponto 1 [(2)=(3)=(0)3: 

í*01 + a11X1 + a21xf + a31xf - Y1 - aç2 + a12X1 + a22xf + a3 2x| - Yj = 0 

4*01 + a-ijXj + a21xf + a 3 1 xj - Y2 - a02 ~ a12X2 - a22xf - a32xf + Yj = 0 
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derivando-se a função anterior em relação a X tem-se: 

a^i + 2a2^X1 + 3a31x| - a 1 2 ~ 2a22Xl ~ 3a32Xf = 0 » eq.7 

b. Derivada primeira no ponto 2 C(4)=(5)=0]: 
a^2 + a12X2 + &22X1 + a32XÜ ~ Y2 = ®03 + a13X2 + a23Xl + a33X? ~ Y2 ~ 6 

®02 + aÍ2X2 + a22X^ + a32X? " Y2 ~ ̂ 3 " ~ *2<$L ~ a33X§ + Y2 ~ 6 

derivando-se esta última função tem-se: 
a12 + 2a22X2 + 3a32Xl - a^3 - 2a23X2 - 3a33X^s — 0 eq.8 

c. Derivada segunda da equação 7: 
2a21 + ®a31Xl ~ 2a22 ~ 6a32Xl = ® * eq.9 

d. Derivada segunda da equação 8: 
2a22 + 6a32X2 - 2a23 — 6a33X2 = 0 > eq. 10 
Com isto tem-se agora, mais 4 equações totalizando parcialmente, 
dez equações. 

32) Impor condições de fechamento nos pontos extremos, 
isto é, dos pontos 0 e 3. 

a. Derivada segunda no ponto 0, da equação 1: 
2a21 + 6a31X0 = 0 » eq.ll 

b. Derivada segunda no ponto 3, da equação 6: 
2a23 + 6a33X3 = 0 » eq.12 

Com um total de 12 equações e 12 incógnitas, tem-se a 
solução única. Para resolver o sistema de equações por inversão 
de matrizes, tem-se que o sistema forma uma matriz esparsa, 
contendo zeros inclusive na diagonal. 

Aplicando-se AX = B diretamente, muitas vezes não se tem 
solução pelo método de eliminação de Gauss, assim aplica-se o 
seguinte artifício: 
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(A1 . A) . X = A1 . B 
X = (A1 . A)-1 . A1" . B 

dependendo apenas da matriz quadrada (A^ . A)-1 não ser 
singular. 

Desta forma, para os três segmentos tem-se as seguintes 
equações contínuas no intervalo [a, b]: 

a01 + all$ + a 2 1§ 2 + a3i§3 = \ \ = SitJ) para X 0 < í *1 (eq.13) 

a02 + a12^ + a22^2 + a 3 2Í 3 = \ \ = s2(i) para (eq.14) 

a03 + a13^ + a23^2 + a33í?3 = \ ? = S3(S) para x 2 < í l < X3 (eq.15) 

3.3.5.3. Incremento diamétrico ao longo do tronco: 

Utilizando-se funções spline cúbicas pode-se foram 
analisar o incremento em diâmetro ao longo do fuste para as 
árvores resinadas e não resinadas, empregando-se para tal um 
programa desenvolvido pelo DEPARTAMENTO DE BIOMETRIA FLORESTAL, 
UNIVERSIDADE ALBERT-LUDWIG - FREIBURG, com algumas adaptações. 

Para este estudo, os diâmetros foram calculados por spline 
nas idades 15 e 23 anos, nas seguintes alturas absolutas do 
tronco: 0,1m; 0,7m; 1,3m; 1,8m; 2,0m; 2,8m; 3,8m; 5,8m; 
7,8m;... ; 19,8m. 

Após ter-se os diâmetros nessas posições, nas duas idades, 
os incrementos periódicos dos 8 anos foram determinados e a média 
geral para todas as árvores foram plotadas. Os gráficos foram 
então elaborados de forma a possibilitar comparações das 
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tendências de incremento para o grupo das resinadas e não 

resinadas. 

3.3.5.4. A evolução da forma 

Com base nos dados obtidos no item anterior, a evolução da 
forma dos troncos foi analisada nas idades 15 e 23 anos, com a 
finalidades de verificar se a resinagem afeta ou não a forma dos 
troncos. Trata-se na realidade de uma complementação dos estudos 
realizados quanto aos incrementos diamétricôs.Para traçar os 
perfis dos troncos em termos relativos, utilizou-se também das 
funções spline cúbicas, considerando-se dados agrupados e não 
agrupados. 

Assim sendo, funções spline cúbicas foram empregadas para 
calcular nas idades 15 e 23 anos, os diâmetros de cada árvore, 
nos seguintes pontos relativos da altura total: 0,0; 0,05; 0,10; 
0,15;...;0,95. 

Tendo-se esses diâmetros para todas as árvores, as médias 
de cada classe de DAP e independentemente das classes foram 
calculadas para obter-se a forma média em cada caso. 

Foram elaborados gráficos para as classes inferior, 
intermediária e superior e para todas as árvores 
independentemente das classes. Esses gráficos representam os 
perfis médios das árvores resinadas e não resinadas nas idades de 
15 e 23 anos e têm a finalidade de mostrar a evolução da forma 
com a idade. 
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3.3.5.5. Cálculo dos volumes parciais com o uso de funções 

spline: 

Com a obtenção dos coeficientes das polinomiais cúbicas 
interpoladas correspondentes a cada subintervalo, os volumes 
total e parciais foram calculados, integrando-se cada uma das n 
funções, da forma seguinte: 

V = TC. 
rxJ (Y)2dX em que 

x0 < x A < X j < xn 

onde: 

V = volume (m3) 
V = a -i- bX + cX2 + dX3 

X = altura (i = 0 a n) ao longo do tronco(m) 

0 desenvolvimento dessa integral resulta: 

V = Tc. |a2X + abX2 + (2/3ac + l/3b2)X3 + (l/2ad + l/2bc)X4 + 
Xj 

+ (2/5bd + 1 / 5 C 2 ) X 5 +(l/3cd)X6 + (l/7d2)X7l 
J xi 

0 uso dessa metodologia para a obtenção de volumes, 
resulta valores acurados normalmente denominados de volumes reais 
e por isto, foi empregada para computar os volumes parciais de 
cada árvore amostrada, considerando-se usos otimizados, 
destinados para laminação, serraria e celulose. 



3.3.6. Volumes por classes de utilização: 

A avaliação econômica de uma floresta depende 
preponderantemente de suas bitolas que definem o seu uso final e, 
conseqüentemente, a receita a ser conseguida com a colocação do 
produto no mercado. 

Antes dessa valoração é necessário fazer o sortimento da 
madeira, ou seja, quantificar os percentuais do volume total que 
poderá ser utilizado para diferentes usos. Evidentemente, a 
destinação final do produto é que definirá o preço a ser 
conseguido no mercado. 

Essa qualificação do volume total, depende notadamente do 
diâmetro mínimo de uso (diâmetro de topo) e do comprimento das 
toras, variáveis estabelecidas pelas indústrias madeireiras em 
função de seus equipamentos instalados e do rendimento obtido na 
industrialização da madeira. 

Para estabelecer os limites de utilização, foi necessário 
pesquisar empresas do ramo madeireiro da região, uma vez que não 
somente seriam importantes essas definições, mas atreladas a elas 
estariam também os preços de mercado para o produto florestal. 

Assim sendo, foi realizada uma pesquisa no mercado 
madeireiro local, tendo-se constatado uma gama de variação 
considerável quanto aos diâmetros limites de usos e aos 
comprimentos das toras. 

Em decorrência, optou-se por bitolas que pelas pesquisas 
realizadas são mais comummente empregadas pelas indústrias da 
região e que também poderiam gerar os preços médios para o 
produto. 
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Os diâmetros com casca bem como os comprimentos utilizados 
nesta pesquisa para estabelecer-se os sortimentos constam da 
Tabela 4. 

TABELA 4. DIAMETROS COM CASCA LIMITES E COMPRIMENTOS DE TORAS 
PARA CADA CLASSE DE USO. 

Destinação: Diâmetro (cm): Comprimento (m): 

•Celulose > 7,0 < 18,0 1,2 e 1,0 
•Serraria > 18,0 < 25,0 3,3 e 2,4 
•Laminação >25,0 2,4 

Tendo-se definidas as dimensões de cada uso, o sortimento 
foi feito por árvore, estabelecendo-se os comprimentos do fuste 
para cada uso. A Figura 6 mostra como o volume de cada árvore 
foi otimizado, levando-se em consideração primeiro os 
comprimentos definidos que poderiam destinar-se para laminação. 
Neste caso, analisava-se a maior quantidade que poderia ser 
aproveitada para esse uso em termos dos dois comprimentos 
estabelecidos (2,4m ou 3,3m). A porção do tronco insuficiente 
para completar uma tora,imediatamente era computada para o 2Q, ou 
seja, serraria e depois para o 3° uso, ou celulose. 

0 material com menos de 7,0 cm de diâmetro com casca, bem 
como os primeiros 10 cm do tronco (toco) não foram computados, 
pois em geral, não são comercializados. 

No sortimento das árvores resinadas, a porção 0,lm até 
l,8m que poderiam ser destinadas para laminação foram computados 
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como celulose, em razão dos danos que a resinagem acarreta na 
região onde instala-se os painéis. Logicamente, na idade de 15 
anos, essa seção do tronco, foi considerada igualmente para ambos 
os tratamentos, uma vez que a resinagem nessa idade, ainda não 
havia sido iniciada. 

tota l 

0,0 m-L 

7,0 O 

18,0 Cm 

25,0Cm 

0,1 m 

\ 

!> DIAMETROS DE TOPO 
COM CASCA 

/ 

FIGURA 6. REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DE DIVISÃO DO TRONCO m 
PARTES DESTINADAS A DIFERENTES USOS COMERCIAIS. 

Após iniciada a resinagem, a seção transversal nessa 
porção do tronco, torna-se elíptica, acarretando um baixo 
rendimento na obtenção de produtos serrados ou laminados. Além 
disso, o uso do ácido sulfúrico, altera a coloração na parte mais 
externa do tronco, o que restringe o emprego dessa porção do 
tronco para finalidades mais nobres. 

Como a análise de tronco completa não possibilita calcular 
os volumes com casca nas várias idades, bem como os diâmetros com 
casca ao longo do tronco, pesquisou-se os percentuais e as 
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espessuras médias de casca aos 23 anos, para chegar-se ao 
sortimento com casca nas demais idades, uma vez que o produto é 
comercializado com casca. Os valores médios obtidos e utilizados 
foram: 

•Percentual de casca: 
.Laminação: 14,68% 
.Serraria : 15,07% 
.Celulose : 11,84% 

•Espessura de casca: 
.Laminação: 1,4 cm 
.Serraria : 1,0 cm 
.Celulose : 0,4 cm 

Os percentuais de casca citados referem-se à porção 
otimizada e destinada a cada uso. As espessuras refletem a 
diferença entre os diâmetros com e sem casca, também para cada 
uso e todas essas pesquisas basearam-se na idade 23 anos. 

Tendo-se definidas conforme exposto, as alturas comerciais 
em cada árvore, nas várias idades, procedeu-se o sortimento, 
calculando-se os volumes sem casca para cada uso, sobre os quais, 
aplicou-se os percentuais referidos e finalmente chegou-se aos 
volumes com casca. 

Calculados os volumes de todas as 44 árvores amostradas 
para cada destinação, esses valores foram transformados por 
unidade de área. Utilizou-se para tanto, o número médio de 
árvores por ha do talhão quando a floresta tinha 23 anos que 
totalizava 355 árvores, mantendo esse número constante nos 
cálculos efetivados nas várias idades consideradas. 
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O sortimento foi realizado nas idades 15, 17, 19, 21 e 23 
anos com a finalidade de detectar possíveis tendências nas 
diferenças de crescimento e conseqüentemente nos aspectos 
econômicos. 

3.3.7. Avaliação econômica das árvores resinadas e não resinadas: 

3.3.7.1. Valoração da madeira produzida: 

Paralelamente às pesquisas de dimensões utilizadas pela 
indústria madeireira da região, valores médios de comercialização 
também foram conseguidos. 

A pesquisa dos preços praticados pelo mercado madeireiro 
foi realizada no mês de maio/91, mostrando uma variação bastante 
expressiva entre as empresas pesquisadas, decorrente 
principalmente na forma operativa de comercialização adotada 
pelas mesmas. 

Os preços são influenciados pelas bitolas da madeira à 
comercializar, mas fundamentalmente pelos fatores inerentes à 
exploração e transporte, tais como, topografia, mão-de-obra do 
local e principalmente pelas condições de acesso e distância até 
a indústria. 

Há empresas que comercializam apenas produtos posto-pátio 
da indústria e outras que compram a floresta em pé. A forma de 
operar, pode resultar em preços maiores ou menores, dependendo 
dos custos de exploração e transporte que oscilam de empresa para 
empresa e de região para região. 

Além desses fatores, ficou evidenciado que a grande oferta 
de madeira de Pinus, especialmente para celulose, comprime os 
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preços desse produto para valores irrisórios. Este problema é 
agravado pelas poucas grandes empresas que operam neste ramo de 
atividade e que conseqüentemente acabam ditando as regras desse 
mercado. 

Face a estas ponderações e em decorrência de todas as 
variações que ocorrem neste segmento de mercado, resolveu-se 
compor para essa pesquisa um preço médio por m 3 sólido de madeira 
em pé em razão da complexidade que seria envolver-se com custos 
relativos à exploração e transporte. 

Assim sendo, os preços adiante mencionados e adotados para 
essa pesquisa, seriam valores médios para condições normais de 
topografia (até média ondulação), dificuldade de acesso médio e 
para um raio de distância de no máximo 100 km. Os preços foram 
convertidos ao dólar comercial do dia 9/5/91 e correspondem ao 
valor do m3 sólido com casca, como segue: 

•Laminação: US$ 13,0 
•Serraria : US$ 8,5 
•Celulose : US$ 2,0 
Com esses preços e os respectivos sortimentos, gerou-se a 

renda bruta que poderia ser obtida com a comercialização da 
madeira nas várias idades. 

3.3.7.2. Valoração da resina produzida e dos custos de sua 
produção: 

A valoração da resina foi facilitada pela existência de um 
preço para o mercado nacional. O preço adotado retrata a 
situação de mercado também no mês de maio/91, quando se tinha um 
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valor de US$ 440,0 por tonelada, válido para entrega do produto à 

beira do aceiro. 
A resina produzida nas 8 safras pelo talhão onde estava o 

experimento foi registrada pela Indústria Klabin de Papel e 
Celulose S.A. e cedidos para esta pesquisa, estando na Tabela 5. 

TABELA 5. RESINA PRODUZIDA POR HECTARE E 
POR ARVORE EM CADA SAFRA. 

SAFRA IDADE QUILO/ QUILO/ 
(anos) (anos) HECTARE ARVORE 
1 16 422,8 1,11 
2 17 688,2 1,81 
3 18 689,0 1,81 
4 19 879,3 2,32 
5 20 634,0 1,67 
6 21 768,8 2,03 
7 22 951,7 2,51 
8 23 1048,2 2,76 

Os custos para produzir a resina podem diferir 
significativamente de acordo com as técnicas, equipamentos e 
materiais empregados e principalmente pela disponibilidade da mão 
de obra regional. 

Em decorrência, optou-se pela adoção de vários níveis de 
custos para proceder a análise econômica, considerando o 
custo/árvore/ano, logicamente estabelecendo-se também receitas e 
produções/árvore/ano. 

Este critério é importante e tem sua validade respaldada 
na linguagem normalmente adotada pelos técnicos das empresas que 
operam a atividade de resinagem, os quais, fazem suas análises 
quase sempre ao nível de árvore. 
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Por outro lado, estudos ao nível de unidade de área ou 
hectare, são dificultados pela densidade diferente que as 
florestas tendem a apresentar pelas características próprias de 
manejo. 

Assim sendo, as análises foram feitas com base nas 
seguintes classes de custos e de produtividade por árvore/ano: 

•Custos: US$ 0,40; US$ 0,45;...;US$ 0,80. 
•Produção: 1,5 kg; 2,0 kg;...;3,5 kg. 

Os custos foram distribuídos no período de resinagem de 
acordo com os seguintes percentuais: 

1§ Safra: 36,75% 5§ Safra: 9,00% 
2§ Safra: 9,25% 6§ Safra: 9,00% 
3§ Safra: 9,00% 7 a Safra: 9,00% 
4§ Safra: 9,00% 8a Safra: 9,00% 

0 maior percentual na primeira safra é devido às compras 
dos equipamentos e materiais necessários para início das 
atividades de extração de resina. Os custos considerados englobam 
as seguintes operações: 

•Aquisição de materiais e equipamentos. 
•Instalação da calha e cuba. 
•Cortes das estrias e aplicação do ácido sulfúrico. 
•Coleta da resina. 
•Baldeação de tambores. 
•Roçada prévia. 
•Transporte de turmas. 
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•Impostos. 
•Administração. 

Como uma certa quantidade de resina foi produzida em cada 
safra, bem como recursos financeiros foram dispendidos para 
cobrir os custos dessa produção, evidentemente, esses valores 
tiveram que ser capitalizados a juros compostos como segue: 

RBa = RB¿(1 + i)n 

CEa = CE¿(1 + i)n 

em que: 
RBa = Receita Bruta atual (capitalizada). 
RB^ = Receita Bruta no ano de sua produção (inicial). 
i = Taxa de Juros (6% ao ano). 
n = Número de anos desde a produção da resina. 
CEa = Custos de produção da resina atualizada. 
CE^ = Custos de produção no ano da coleta da resina. 

A diferença entre RBa e CEe gerou a Receita Líquida que 
foi somada às receitas obtidas da comercialização da madeira 
produzida pelas árvores resinadas, formando assim o montante que 
foi comparado ao valor da madeira do grupo das não resinadas. 

Deve-se ressaltar que a renda gerada pela comercialização 
da madeira em pé é na verdade, uma Receita Bruta. No entanto, 
não traz conseqüências às análises realizadas, uma vez que os 
custos envolvidos para produzir as duas florestas em comparação 
podem ser considerados como iguais. 

61 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

4.1. Reconstituição do Crescimento Passado: 

A reconstituição do crescimento passado das variáveis 
diâmetro, área transversal, altura e volume, de cada uma das 44 
árvores-amostras, foi feita através de análise de tronco 
completa-ANATRO, usando o critério de medições dos anéis de 
crescimento recomendado por BARUSSO^. 

0 programa existente para tal fim, após entradas dos 
dados, possibilita teste de consistência e correção dos mesmos, 
com emissão de saídas para cada árvore. A altura final em cada 
idade é estimada pela relação de triângulos semelhantes, enquanto 
que os volumes sem casca de todas as seções é calculado pelo 
método de Smalian, exceto a última que é computada como sendo um 
cone. 

Os resultados da ANATRO de cada árvore são a base para 
obtenção de todos os resultados a seguir apresentados. A Figura 7 
e a Tabela 6, exemplificam os resultados obtidos para a árvore 1. 

4.2. Modelos Matemáticos para Expressar o Crescimento da Arvore: 

Como citado no capítulo anterior, os modelos de 
SCHUMACHER, PRODAN, MONOMOLECULAR E DE RICHARDS foram testados 
para estimar o crescimento cumulativo para grupos de árvores 
resinadas e não resinadas para as variáveis: diâmetro a l,3m; 
diâmetro natural de Hohenadl; altura total e volume total. 
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PROJETO: erta 
ESPECIE: 1 ARVORE NO,! 801 altura: 23,2 m dianetro na base: 2 2 , 0 cm 

FIGURA 7. PERFIL DO FUSTE RESULTANTE DA ANALISE DE TRONCO 
COMPLETA-ANATRO. 

TABELA 6. PARAMETROS CALCULADOS PELA ANALISE DE TRONCO COMPLETA-
ANATRO. 

i i'ní'E HÂÍE1 ÍD l C í ( t ) I H M » AUURÍ I C í ( H ) l l í | H ) A.TRAHEV. IC«(6 ) M M E ) VOIÜIIE I C M » ) IRA(V) FFCflII FH0H C H OH 
¡nos d i p i c i ) ( t i ¡ ( o ) I t ) ( i ¡ I I ) ( i 2 ) I l 2 ) | | 2 I (»3 Î I i 3 ) I i 3 ) I c i ) 

] 0 .0 o.o 0 . 0 1.30 1.30 1.30 0.00000 0.00000 0 .00000 0 .00007 0,00007 0.00007 0 .000 0 .429 1 .3 
2 i . 3 2 . 3 i . i 2 .30 1.00 1.15 0.00040 0.00040 0 .00020 0 .00130 0,00123 0.00045 1.421 0 .415 4 .2 
J i . í 3 .2 1.8 4.07 1.77 l . 3 i 0.00229 0.00189 0.00074 0 ,00444 0.00514 0,00215 0 .493 0.404 7 ,1 
4 ; . e 2 .4 1.9 5.31 1.24 1.33 0.00472 0.00243 0 .00118 0 .01442 0.00794 0.00341 0.574 0.449 

9 .2 1.4 i . a 4.17 O.Bi 1.23 0.00445 0.00193 0 .00133 0.02284 0.00841 0.00457 0.557 0.474 10.0 
£• 10 .9 1 .7 1 ,8 7 .55 1.38 1.24 0.00925 0 . 0 0 2 i 0 0.00154 0 .03533 0.01249 0.00589 0.504 0 . 4 Ü 11.3 
7 11.4 0 .5 I . Í 8.90 1.35 1.27 0.01021 0 .0009 Í 0 . 0 0 1 4 Í 0.04424 0.00892 0.00632 0.487 0.454 11.8 
6 1?.S 1 . ) I . Í 10.40 1.50 1.30 0.01217 0,00197 0 .00152 0 .04147 0.01742 0.00771 0.487 0 .472 12 .6 
9 13.1 0 .7 1 . 5 11.¿0 1.20 1.29 0.01348 0.00130 0 .00150 0 .08041 0.01874 0.00893 0.514 0.505 13.2 

30 13.5 0 .3 1.3 12.70 1.10 1.27 0.01421 0.00073 0 .00142 0.09772 0.01731 0.00977 0.542 0.540 13.5 
11 13.5 0 .4 1.3 13.90 1.20 l . ? i 0.01507 0 . 0 0 0 8 Í 0 .00137 0 .11833 0.02061 0 . 0 1 0 7 Í 0 .545 0.547 13.8 
i ? 14.3 0 .4 1 . 2 15.10 1.20 1 . 2 i 0.01595 0.00088 0.00133 0 .13582 0.01749 0.01132 0.544 0 .56? 1 4 . 2 
» 14.7 0.4 1 .1 l i . 2 0 1.10 1.25 O .Ol iB i 0.00091 0 .00130 0 .15724 0.02143 0.01210 0.574 0.582 14.6 
14 14.9 0 .3 1.1 17.29 1.09 1.24 0.01744 0.00058 0 .00125 C.17309 0.01584 0.01234 0 .574 0,577 14 .9 
15 1 5 . 1 0 . 2 1.0 18.20 0 .91 1.21 0.01791 0,00047 0 .00119 0 .18191 0.01382 0.01244 0 .573 0.577 15.0 
¡4 1 5 . 5 0 . 3 1.0 19.09 0.69 1.19 0.01875 0.00084 0,00117 0 .20539 0.01848 0 . t l 2 B 4 0.574 0.578 15.4 
! 7 15.7 0 . 3 0 .9 1 9 . i l 0 .52 1.15 0.01934 0.00041 0 , ( 0 1 1 4 0 ,22347 0,01808 0.01315 0.589 0 . 5 9 Í 15.6 
l í 14.0 0 .3 0 .9 20.22 O . i l 1.12 0.02023 0.00087 0.00112 0 .24158 0.01811 0.01342 0.590 O. iOl 15 .9 
1? 1 4 . 4 0 .4 0 ,9 20 ,90 0 . Í 8 1 .10 0.02112 0.00089 0.00111 0 . 2 Í 0 5 0 0.01892 0.01371 0.590 0 .605 16 .2 
20 1 4 . 8 0.4 0 ,8 2 1 . 8 5 0.95 1.09 0.02217 0.00104 0.00111 0 .28001 0.01952 0.01400 0 .578 0 . Í 0 3 16.4 
2! 17.2 0 .4 0 , 8 22.34 0 .49 l . O i 0.02310 0.00093 0 .00110 0.30231 0.02230 0.01440 0 .584 0.609 14 .8 
il 17.5 0 .4 0 .8 22.79 0 .45 1.04 0.02419 0.00109 0.00110 0 .32130 0.01899 0.01440 0 .583 0.610 17.2 
23 17.9 0 . 3 0 . 8 23.20 0 .41 1.01 0.02502 0.00083 0.00109 0 .34201 0.02070 0.01487 0 .589 0,613 17 .5 
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Nas Tabelas mostradas a seguir, constam os coeficientes 
estimados pelo procedimento de ajuste não linear e as 
estatísticas que medem a precisão e o ajuste dos modelos adotados 
para selecionar o modelo mais adequado para estimar o crescimento 
de cada variável analisada. 

4.2.1. Crescimento em diâmetro à altura do peito - d^ 

A Tabela 7 mostra os resultados dos ajustes para estimar o 
DAP sem casca. A análise do R2 e do S y x indica que os modelos de 
Prodan, Chapman-Richards e o Monomolecular são praticamente 
iguais, com insignificantes vantagens para o primeiro. 

A análise gráfica, comprovou essa identidade e indicou que 
esses 3 modelos superestimam o DAP nas idades l e 2 anos. A 
tendência em subestimar ou superestimar nas idades até 3 anos, 
foi constatada não apenas na estimativa dessa variável, mas 
também para as demais variáveis estudadas, com exceção da altura 
total. 

A grande variabilidade nessas idades é explicada pelas 
conseqüências normais, típicas do período de estabelecimento das 
mudas no campo. Além disso, outra provável causa pode ser 
atribuída às dificuldades inerentes à reconstituição do 
crescimento nessas idades quando se emprega a técnica de ANATRO. 
Evidentemente, a retirada dos dados referentes às idades 1, 2 e 3 
anos, eliminaria a tendenciosidade desses modelos, além de 
reduzir o erro médio de estimativa. 
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TABELA T. COIFICIKIYKS I ESTATÍSTICAS DOS EODILOS PASA XSTIIAl O DAP SU CASCA - d 

R0ÖAC0KS 
BAO BES IIMÄS B8SIBADAS 

COEFI CISTES B2 V COSFIClESTES S H V 
l.SCSDÜACaSB b. = 2,9364406 

b, =-25,9363152 
t>2 = 2,7487914 

0,9610 4,76266 29,08 
b = 2,9247228 
bi =-25,9177373 
bj = 2,7313461 

0,9614 4,51351 28,12 

2.PDMÍ b0 = 0,96839973 
bi = 0.24040466 
bj = 0,02716803 

0,8659 2,96096 18,08 
b0 = 0,97709446 
bi = 0,24320719 
bj = 0,02801023 

0,8739 2,78901 17,37 

3.Ü0DUCDLA! b = 33,3884944 
bj = 0,0645742 0,8584 3,03796 18,55 

b. = 32,3422009 
bj = 0,0658530 0,8663 2,86711 17,86 

4.BH3AEDS b = 27,4292365 
bi = 0,12265490 
bo = 1,49001920 
• = 0,32886770 

0,8642 2,98019 18,20 

b = 26,7531706 
bi = 0,1234482 
bj = 1,48447683 
i = 0,3263620 

0,8721 2,81484 17,54 

A Tabela 7, mostra ainda que o modelo de Schumacher, 

embora com R 2 alto, não se ajustou bem aos dados com um erro 

médio bastante discrepante daqueles obtidos pelos demais modelos 

para estimar o crescimento do DAP. 

Constata-se ainda, que a performance dos modelos testados 

foi superior para o grupo de árvores resinadas, com erros menores 

para todos os modelos. Isto também ocorreu para as demais 

variáveis, indicando menor variabilidade nos dados desse grupo. 

As Figuras 8 e 9 mostram os ajustes do modelo de Richards 

para árvores não resinadas e resinadas, respectivamente. 0 

coeficiente bQ desse modelo, indica que o valor assintótico médio 

do DAP é 27,4 cm. Pela tendência da curva, a idade para atingir 

tal valor ocorrerá aproximadamente aos 40 anos, tanto para não 

resinadas como para resinadas. 
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IDADE (iros) 

FIGURA 8. MODKLO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO DAP SEM CASCA PARA ARVORES NAO RESINADAS. 

IDADE (»nos) 

FIGURA 9. MODELO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO DAP SEM CASCA PARA ARVORES RESINADAS. 
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Naturalmente, a determinação da idade correta, dependeria 
de ter-se dados em idades mais avançadas que poderiam alterar a 
tendência da curva obtida até a idade 23 anos. 

Com relação ainda ao provável valor máximo do DAP, 
observa-se que o valor assintótico para o grupo de árvores 
resinadas é inferior ao das não resinadas, fato constatado também 
para as demais variáveis analisadas, obviamente comprovando que a 
resinagem realmente acarreta uma diminuição no crescimento das 
variáveis da árvore. 

4.2.2. Crescimento do diâmetro de Hohenadl - d ç ^ 

A Tabela 8 apresenta os coeficientes dos modelos que 
estimam o crescimento acumulado do diâmetro natural ou de 
Hohenadl-d^^ em função da idade. 

Comparando-se as Tabelas 7 e 8, observa-se que os modelos 
testados estimam melhor o dg ^ que o DAP, e novamente evidencia-
se que há pouca diferença na eficiência dos modelos de Prodan, 
Richards e Monomolecular. 

A análise gráfica mostrou que o d g ^ nas idades 1 e 2 anos 
são ligeiramente superestimados pelos modelos de Prodan e 
Richards e de forma mais acentuada para o Monomolecular. As 
Figuras 10 e 11 comprovam o bom desempenho que o modelo de Prodan 
proporcionou às estimativas do crescimento do diâmetro natural, 
tanto para árvores não resinadas como para as resinadas. 

0 modelo de Schumacher também mostrou-se eficiente para 
estimar o dg^, da mesma forma que os demais e até um pouco 
superior, uma vez que não apresentou tendências em nenhuma das 
idades consideradas. 
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TABELA 8. COKÎICIHTES E ESTATÍSTICAS DOS BOSSLOS PASA ESTIBAS O DIAMETE) 8ATUÎAL 
Sa CASCA -

BQUAÇ0ES 
SAO BSIBABAS 8XSI8ADAS 

BQUAÇ0ES 
COSnCllBTBS I2 C0BF1CIESTES B2 

1.SOTMAŒI8 b. = 4,08557847 
b, : -3,95602674 
b2 - 0,50862544 

0,9545 2,88426 27,50 
b0 = 3,88495605 
b, = -3,88333931 
b2 = 0,53916864 

0,9501 2,70767 16,90 

2.PB0MI b0 : 0,38996568 
bi : 0.31649440 
b2 = 0,02571464 

0,8535 2,86931 17,47 
b : 0,42425371 
\ = 0,30156358 
b2 : 0,02785791 

0,8587 2,69547 16,82 

3.H01(ffi0LSC0LAfi b. : 30,8637999 
bj : 0,0768903 0,8517 2,88603 17,57 

b0 28,2505391 
bj -- 0,0823851 0,8566 2,71398 16,94 

4.BICHABDS b. : 28,0434230 
bi : 0,0976970 
b, : 1,1507133 
B : 0,1309738 

0,8526 2,88435 17,56 

b : 26,3701870 
bj : 0,1063445 
bo : 1,1741336 
a : 0,1483082 

0,8578 2,70403 16,87 
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FIGURA 10. MODELO DE PRODAN AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO DIAMETRO NATURAL SEM CASCA-d0 1 PARA ARVORES 
NAO RESINADAS. 
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FIGURA 11. MODELO DE PRODAN AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO DIAMETRO NATURAL SEM CASCA-d0 , PARA ARVORES 
RESINADAS. 

4.2.3. Crescimento em altura: 
Os melhores ajustes dos modelos foram conseguidos para o 

crescimento em altura, que apresentou erros médios inferiores a 
9%, como pode ser observado na Tabela 9. 

Este fato pode ser atribuido à menor variabilidade da 
altura nas idades estudadas, inclusive com Prodan e Richards, 
estimando sem qualquer tendência, mesmo nas idades 1 e 2, 
contrariamente ao constatado para as demais variáveis estudadas. 

Apesar do erro médio relativamente baixo, o modelo 
Monomolecular superestima o crescimento da altura de forma 
acentuada até a idade de 7 anos, indicando ser inadequado para 
representar os dados. 
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TABELA 9. COEFICIENTES E ESTATÍSTICAS DOS NODELOS PARA ESTIRAR D CRESCIMENTO DA 
ALTURA TOTAL. 

EBUAÇSS 
NAO RESINADAS RESINADAS 

EBUAÇSS 
COEFICIENTES R2 sr» V COEFICIENTES R2 V 

1.SCHUHACHER b„ = 5,87588756 
bj = -5,96814323 
b2 = 8,26273138 

0,9782 1,28969 8,52 
b„ = 5,54840516 
bj = -5,68567737 
b2 = 8,28712351 

8,9784 1,15616 7,74 

2.PRODAN b0 = 1,81614775 
bj = 8,39168233 
b2 = 8,82882189 

0,9748 1,21330 8,02 
b0 = 1,28582782 
b1 «= 0,32676567 
b2 = 0,02440727 

0,9B04 1,82424 6,86 

3.H0N0HQIECULAR b0 = 42,6965871 
b¿ = 8,8396748 8,9786 1,28408 8,49 

b0 = 38,7228146 
bj = 0,8446418 8,9753 1,14328 7,66 

4.RICHARDS b0 = 38,8625338 
bj = 8,8847772 
b2 = 1,3867131 
• = 8,2788783 

8,9745 1,28886 7,94 

b0 = 28,3482586 
bj = 8,8993443 
b2 = 1,4879882 
a = 8,3279119 

8,9811 1,80561 6,74 

Já o modelo de Schumacher, também com bom ajuste, estima 
com significativo erro para as idades 1 e 2 anos e tem tendência 
a subestimar apôs a idade 8 anos, ou aproximadamente a partir do 
ponto em que as curvas de ICA e IMA se cruzam, momento em que a 
curva de crescimento acumulado inicia sua ascendência rumo a 
assíntota. 

Evidentemente, isto ocorre também com o modelo 
Monomolecular, que não tem ponto de inflexão e sendo assim, 
poderia ter melhor eficiência se utilizado após a culminação do 
ICA. 

A menor variabilidade verificada no crescimento em altura 
certamente deve decorrer do fato dessa variável ser menos 
influenciada pela densidade, principalmente no que se refere às 
codominantes e dominantes. Neste aspecto, é bom lembrar, que as 
árvores aqui estudadas são remanescentes de 3 desbastes. 
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Conseqüentemente, pelo sistema de desbaste empregado, 
sistemático e seletivo no IQ e seletivo nos demais desbastes, é 
de se esperar que a amostra represente as classes acima da média 
da população. 

Nas Figuras 12 e 13, estão os ajustes resultantes do 
modelo de Richards para árvores não resinadas e resinadas, 
respectivamente. Os dados reais plotados nesses gráficos 
comprovam a menor amplitude de variação da altura nas diversas 
idades, contrariamente ao que ocorre com as demais variáveis, 
principalmente no crescimento volumétrico que é afetado pelas 
variações do diâmetro, altura e forma. 

0 valor assintótico estimado pelo modelo de Richards, 
prevê que em média as árvores não resinadas atingirão uma altura 
máxima de 30,8m, enquanto nas resinadas a produção em altura 
máxima será de 28,3m. 

Esses resultados estão de acordo com aqueles apresentados 
por SCOLFORO e MACHADO60, cujo valor assintótico médio para a 
mesma espécie e com dados dos Estados do Paraná e Santa Catarina 
foi de 33,5 m. 

Evidentemente, tal valor refere-se ao crescimento máximo 
em altura considerando-se a média apenas de árvores dominantes, 
enquanto que no presente trabalho, os dados englobam também 
alturas de árvores médias e codominantes. 

0 parâmetro m = 0,3279 para árvores resinadas em 
comparação ao m = 0,2789 das não resinadas, mostra que as 
primeiras atingirão o valor assintótico em uma idade aproximada 
de 50 anos, um pouco mais cedo que as não resinadas que estarão 
com seu valor médio máximo em uma idade de 55 anos. Este fato, 
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foi observado também para as demais variáveis analisadas, com 
exceção do DAP cujos valores de m são praticamente iguais para os 
dois grupos de árvores. 

j <i t-0 h « 
<r 3 I-J 1 

38 

25 

28 

15 

18 

5 

8 

I I i I 1 1 1 1 1 r r i 1 r r i 1 i i i | 

j i i ; 

« 
• : H + h I i i - ! ¡ ' 

B J^ 
Jt\ 1 

• 

» 

jç • 
• 1 

_J » 1 ' i i L. 
12 

IDADE (anos) 
16 28 24 

FIGURA 12. MODELO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DA ALTURA TOTAL PARA ARVORES NAO RESINADAS. 
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FIGURA 13. MODELO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DA ALTURA TOTAL PARA ARVORES RESINADAS. 
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Constata-se portanto, que tendo valores de m superiores, 

as resinadas atingirão a produção máxima em uma idade um pouco 

menor. Por outro lado, os valores de b^(=A) maiores para as não 

resinadas, indicam que em todos os casos estudados, esse grupo de 

árvores atingirá um valor assintótico vim pouco superior ao outro 

grupo, resultado do efeito da resinagem no crescimento. 

4.2.4. Crescimento em volume: 

Após análise da Tabela 10, novamente tem-se resultados 

idênticos para os modelos de Prodan e Richards. No entanto, a 

distribuição dos resíduos da equação de Prodan, indicou que essa 

equação superestima até a idade de 7 anos, o que não ocorre com o 

modelo de Richards. 

TABELA II. COEFICIÜTES 8 ESTATÍSTICAS SOS BODELOS PISA ESTIBAS 0 CffiSCIHHTO M TOLBBI TOTAL 

SEM CASCA. 

EQUAÇÕES 
1A0SESI8AMS ffiSISASAS 

EQUAÇÕES 
COSFICIBTKS l 2 

SFi V C0SFIC1HTB l 2 S f i V 
l.SCUACffiS b0 = 4,2173838 

bi =-14,3310062 
t>2 = 0,3648099 

0,9744 0,13646 49,19 
b0 = 3,9578723 
bi =-14,1961087 
bj = 0,3784181 

0,9750 0,11123 42,07 

2.PB0SAB b. =840,848854 
bi =-30,396098 
1>2 = 1,113249 

0,7578 0,13463 48,53 
b0 =926,718897 
bi =-42,616166 
bj = 1,614560 

0,8831 0,10998 41,60 

3.B080B0L&ÖLAI b0 = 25,9042701 
bj = 0,0010091 0,6628 0,15524 55,96 

b0 = 25,6559760 
bj = 0,0009667 0,7126 0,12922 48,88 

4.11 CHAHS b0 = 1,49285229 
bi = 0,07164588 
b, = 3,41477596 
a = 0,70715502 

0,7581 0,13456 48,50 

b = 1,20622492 
bt = 0,08046226 
bj = 3,50205891 
a = 0,71445369 

0,8034 0,10991 41,57 
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O modelo Monomolecular, mostrou-se totalmente inadequado 
para expressar o crescimento do volume individual, sendo 
tendencioso até a idade 14 anos com valores superestimados. Já o 
modelo de Schumacher, mais uma vez, apresentou resultados 
similares à Prodan e Richards, mas com tendenciosidades idênticas 
àquelas mencionadas para o crescimento em altura. 

As Figuras 14 e 15 mostram o melhor ajuste obtido para 
estimar volume, conseguido com a equação de Richards. 
Analisando-se também a Tabela 10, constata-se que os modelos 
testados estimam o volume com um erro médio superior a 41%, 
atribuidos à grande variabilidade dos volumes em cada idade. 
Logicamente que um erro desse teor, praticamente inviabiliza o 
uso dessas equações sem que se faça uma estratificação adequada 
dos dados. 
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FIGURA 14. MODELO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO VOLUME TOTAL SEM CASCA PARA ARVORES NÃO RESINADAS. 
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FIGURA 15. MODKLO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO VOLUME TOTAL SEM CASCA PARA ARVORES RESINADAS. 

Assim, dever-se-ia agrupar as árvores por classe de 
desenvolvimento da variável considerada, plotando-se os dados 
previamente e daí ajustando-os separadamente. Com isto, 
obviamente o erro médio seria bem inferior. No entretanto, 
dependendo da forma como se faça a estratificação dos dados, na 
prática, torna-se difícil a implementação das equações. 

Nesse sentido, procedeu-se uma estratificação, 
considerando a distribuição diamétrica aos 15 anos, conforme 
consta na Tabela 3. Ajustou-se apenas o modelo de Richards por 
ter sido o mais eficiente para estimar a produção em volume para 
árvores de todas as classes. 
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A Tabela 11 mostra os resultados dessa tentativa, 

observando-se uma redução nos erros médios para estimar cada 

classe, quando comparados àqueles obtidos independentemente das 

classes. Essa redução seria ainda menor, se uma estratificação 

em termos da evolução volumétrica de cada árvore tivesse sido 

realizada. 

TâBKLÃ 11. COBFICIBrfES B BSTATISTICAS Kl (MO U ild&HS AJOSÎJflO PAIA BSTIBAB 
0 ŒSCITO 90 ?0LÔHS WÏÂL S3 CASCA PAIA CAM CMSS KAflmiCA. 

CLASSE BS MP 
(ca) 

IAO USIiAMS ffîSIBABAS CLASSE BS MP 
(ca) 

com Cl MES f s* V CQKF1CIBITIS * S H V 
<18,6 

b = 1,12278829 
bi : 8,05157912 
b, = 2,65776521 
b = 0,62374404 

0,9088 0,04418 26,19 b0 = 9,60818894 
bi = 0,10230646 
bj = 3,83995350 
• : 0,73958018 

0,9621 0,02815 15,98 

18,6 - 22,2 
b. : 1,58998574 
b} = 0,06542203 
bo = 3,18003538 
i : 0,68553809 

0,8917 0,08253 29,78 b0 = 1,33342418 
b, : 0,07255405 
bi = 3,29533179 
i = 0,69654042 

0,9477 0,05240 19,85 

>22,2 
b. = 2,68054469 
b, : 0,05871528 
b,= 3,17151241 
B = 0,68469302 

0,9723 0,05742 14,86 b = 1,81747252 
bi = 0,07380980 
b, - 3,42805248 
B = 0,70828918 

0,9457 0,07269 20,59 

A inadequada estratificação pode ser constatada nos 
gráficos para árvores não resinadas das Figuras 16, 17 e 18, 
respectivamente para as classes inferior, intermediária e 
superior, onde pelas tendências de crescimento, observa-se 
claramente que algumas árvores deveriam fazer parte de outra 
classe, em termos de desenvolvimento volumétrico. 
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FIGURA 16. MODKLO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO VOLUME TOTAL SEM CASCA PARA ARVORES NÃO RESINADAS -
CLASSE INFERIOR. 
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FIGURA 17. MODELO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO VOLUME TOTAL SEM CASCA PARA ARVORES NÃO RESINADAS -
CLASSE INTERMEDIARIA. 
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FIGURA 18. MODELO DE RICHARDS AJUSTADO PARA ESTIMAR O CRESCIMENTO 
DO VOLUME TOTAL SEM CASCA PARA ARVORES NAO RESINADAS -
CLASSE SUPERIOR. 

4.3. Crescimento das Arvores Resinadas e Não Resinadas: 

Tendo-se os diâmetros, alturas e volumes determinados pela 
análise de tronco completa, pode-se estabelecer as diferenças de 
crescimento e as análises estatísticas nas idades 15 e 23 anos, 
período que caracterizou o ciclo de resinagem. 

4.3.1. Análise estatística dos dados: 

As Tabelas 12 e 13 contêm os dados para os dois grupos de 
árvores em estudo, respectivamente para as idades 15 e 23 anos, 
englobando as seguintes informações: 

•Diâmetro a l,3m sem casca - di o. 
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•Diâmetro a um décimo da altura sem casca - dg^. 

•Altura total - h. 
•Volume individual total sem casca - v. 
•Média e desvio padrão - X e s. 
•Teste "t" para dados não pareados. 
Como mencionado na metodologia, o teste "t" para dados não 

pareados foi aplicado aos 15 anos a fim de verificar se os dois 
grupos de árvores pertenciam à mesma população, ou seja, se 
estatisticamente eram iguais. 

Os valores de "t" calculados na idade 15 anos que estão no 
rodapé da Tabela 12, comparados ao "t" tabelar de 2,02 para um 
nível de significancia a = 0,05 e 42 graus de liberdade, indicam 
que os dois grupos de árvores eram estatisticamente iguais antes 
de iniciado o tratamento ou a resinagem. 

Assim sendo, o teste "t" foi também aplicado aos 23 anos 
de idade após terminado o tratamento e constam do rodapé da 
Tabela 13. Ao compará-los com o "t" tabelar, constata-se que a 
resinagem efetivada ao longo de 8 anos não trouxe diferenças 
significativas no crescimento das variáveis analisadas. 

0 procedimento descrito foi também aplicado aos diâmetros 
ao longo do fuste, calculados por funções spline cúbicas nas 
alturas: l,8m; 3,8m;...; 15,8m. Em todos esses pontos, ás 
análises apresentaram idênticas conclusões, ou seja, os dois 
grupos eram iguais aos 15 anos e assim permaneceram aos 23 anos 
de idade. 

Esses resultados são suficientemente consistentes para 
indicar que a resinagem não tornou as duas amostras diferentes, 
decorridos 8 anos. 
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TÃBHA 12. CARACTERISTICAS DA AMOSTRA AOS 15 ANOS Si IDADE, ANTES I« 
INICIAM A RESINAGEM, OBTIDAS POR ANALISE SS TRONCO OCMHJTÃ. 

HAD RESINADAS RESINADAS 

ARV. 
No (cá} 

Altura 
(») 

Vo liase 
í»3> 

ARV. 
No 

Altura 
00 

Voluae 
<»3) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

15.1 
17,7 
16,3 
21.7 
24,6 
24.0 
25.6 
20.1 
17.3 
24,0 
25,0 
18.8 
15.7 
15.4 
23,0 
21,9 
17,9 
24,0 
21,6 
19,7 
20.2 
22,0 

15.0 
17.7 
15.8 
21.1 
24.1 
23.2 
25.1 
19.9 
17.2 
23.4 
24.5 
18.4 
15.5 
15.2 
22.7 
21.8 
17.8 
23.3 
21.5 
19.6 
20,2 
21.9 

18,2 
17.4 
17.0 
19.1 
19.8 
19.1 
22.2 
20.9 
20,1 
21.5 
20,2 
18,1 
18.4 
19.5 
20,4 
19,9 
20,1 
20,9 
20,3 
18,2 
19,0 
19,8 

0,18691 
0,21303 
0,16073 
0,35210 
0,47210 
0,42636 
0,58043 
0,33078 
0,24236 
0,46905 
0,49001 
0,24124 
0,19873 
0,18761 
0,44097 
0,42456 
0,27988 
0,44944 
0,38597 
0,30961 
0,33060 
0,41020 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

21,6 
16,1 
21,1 
15,3 
22,3 
23,0 
22,3 
18,5 
24,5 
19,3 
15.5 
16,2 
17,9 
17.6 
19,5 
21,2 
24,8 
27.2 
19.3 
18,8 
22,2 
20,3 

21,0 
15,7 
20.7 
15.1 
21,9 
22.5 
22.2 
18,0 
23.6 
18,9 
15.2 
15.8 
18,2 
17.3 
19.5 
20.9 
24,2 
26.6 
18,9 
18.7 
21.8 
20,2 

18.5 
20,4 
19.1 
18,1 
21,1 
20,9 
19,9 
20,1 
20,1 
19.2 
19,4 
19.2 
18,2 
18.3 
19,2 
19,0 
18,9 
19.8 
20,8 
17,0 
19.6 
20.9 

0,35669 
0,23135 
0,35372 
0,18158 
0,41834 
0,45169 
0,40797 
0,27460 
0,45316 
0,29317 
0,21775 
0,22799 
0,26735 
0,24052 
0,33365 
0,34900 
0,43856 
0,58312 
0,35157 
0,27361 
0,38400 
0,38419 

l 451,6 444,9 430,1 7,58267 - 444,5 436,9 427,7 7,47358 

X 20,53 20,22 19,55 0,34467 - 20,20 19,86 19,44 0,33971 

s 3,36 3,23 1,31 0,11890 - 3,17 3,06 1,05 0,09769 

-t calculado: 
.DAP sem casca - dj 3 : 0,3276 ns. 
.Diâmetro natural sèm casca - dg j. 0,3837 ns. 
.Altura total - h ' : 0,3047 ns. 
.Volume total sem casca : 0,1512 ns. 
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TABELA 13. CARACTERISTICAS DA AMOSTRA AOS 23 AROS IS IDADE, APOS O 
TÄRMINO DA RESINAGEM, OBTIDAS POR ANALISE DB TROBOD COMPLETA. 

NAO RESINADAS RESINADAS 
ARV. 
NO (cá? (ca) 

Altura 
(a) 

VoluBe 
(03) 

ARV. 
m &S 

Altura Voluse 
(«3) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

17,9 
19,7 
22.5 
25.6 
32,6 
29,1 
31,9 
27.1 
22.5 
31,0 
31.0 
21,3 
20.1 
18,0 
30.6 
26,6 
22.2 
29.2 
30.3 
22,5 
26,0 
28,0 

17.5 
19.6 
21,0 
24.5 
31.6 
28,1 
31,2 
26.5 
21,8 
29.6 
29,9 
20.7 
19,9 
17,4 
30.2 
26.3 
21,9 
28.8 
30,1 
22.4 
25,3 
27,8 

23,2 
21,8 
22,6 
22,8 
26.7 
24.5 
27.0 
26.1 
25,2 
28,0 
25.0 
21.8 
24.6 
23,2 
27,2 
25.1 
25,4 
26,1 
26.2 
22.7 
23.8 
24,7 

0,34201 
0,33507 
0,44590 
0,61396 
1,14385 
0,84443 
1,21738 
0,79552 
0,53135 
1,06415 
0,96322 
0,39902 
0,46168 
0,30906 
1,10826 
0,82311 
0,56428 
0,92950 
1,04392 
0,50896 
0,68779 
0,87121 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

26,2 
20,2 
24,9 
20,0 
28,1 
30,3 
28,8 
23,0 
27,6 
25,3 
19.6 
20,0 
20.7 
19,0 
25.7 
27,6 
34,3 
32,5 
24.0 
22.1 
27.8 
26,8 

24,6 
18.5 
23.6 
18,9 
26.4 
29,1 
28,1 
22,1 
26.7 
23.3 
18.5 
18,9 
20,0 
18.8 
25.1 
26.2 
32.4 
31,8 
23,1 
20,7 
26,1 
26,0 

22.5 
24,9 
23.7 
23,2 
26,9 
24.6 
24,0 
23.8 
23.9 
24.2 
23.4 
21.7 
23.0 
21.5 
25.6 
24.5 
24.7 
24.1 
24.7 
22.6 
23.8 
26.3 

0,59842 
0,41551 
0,60596 
0,38778 
0,82031 
0,98649 
0,87576 
0,53380 
0,76230 
0,61521 
0,43548 
0,38258 
0,41463 
0,34504 
0,77589 
0,78159 
1,14149 
1,09016 
0,66568 
0,45245 
0,67004 
0,87567 

l 565,7 552,1 543,7 16,00363 - 554,5 528,9 527,6 14,63224 
X 25,71 25,10 24,71 0,72744 - 25,20 24,04 23,98 0,66510 
s 4,73 4,61 1,80 0,29110 - 4,31 4,22 1,32 0,23590 
-t calculado: 
.DAP sem casca - d̂  3 : 0,3732 ns. 
.Diâmetro natural sem casca - dg j. 0,7915 ns. 
.Altura total - h ' : 1,5393 ns. 
.Volume total sem casca : 0,7804 ns. 
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No entanto, pode-se sugerir que o efeito do tratamento 
esteja sendo encoberto pelas diferenças nos valores iniciais. 
Desta forma, resolveu-se aplicar a análise de covariancia apenas 
para o volume, por ser a variável de maior interesse. 

A Tabela 14, apresenta a análise de covariancia para o 
volume e o teste de significancia para os tratamentos ajustados. 
Novamente resultou não significativo, demonstrando que eliminadas 
as diferenças iniciais dos volumes, as médias ajustadas aos 23 
anos, continuam afins, apesar do F calculado aproximar-se mais do 
F tabelar. 

Essas análises indicam finalmente que a resinagem no 
período de 8 anos, estatisticamente não tornou os dois grupos de 
árvores diferentes. No entanto, há um evidente distanciamento 
dos dois grupos com o avanço do período de resinagem, conforme 
indicam gráficos apresentados no item seguinte. 

4.3.2. Diferença de crescimento entre as árvores resinadas e 
não resinadas: 

Os gráficos das Figuras 19 a 22 que expressam o 
crescimento em volume, altura e diâmetros (d^ g e para os 
grupos resinados e não resinados, indicam uma evidente afinidade 
dos dois grupos até a idade 15 anos, quando a resinagem ainda não 
havia sido iniciada. 

No entanto, as linhas que representam cada grupo, 
afastam-se cada vez mais com o avanço da idade, demonstrando-se 
que os materiais sob análise, tendem a tornarem-se menos afins, 
ou seja, o tratamento afetou o crescimento das variáveis 
pesquisadas, principalmente quanto à produção em volume. 



TABEIA 14. ANALISE DB COVARIANCIA PARA O VOLUME. 

FONTE 
DE 

VARIAÇAO 
GL 

SOMA DOS PRODUTOS Y ajustado para X FONTE 
DE 

VARIAÇAO 
GL 

x,x y , y GL. SQ QM 
TOTAL 43 0,4969598 1,122885 2,99071446 
Repetições 
Tratamento 
Erro 

21 
1 
21 

0,3192712 
0,0002705 
0,1774182 

0,800308 
0,003400 
0,319177 

2,18371576 
0,04274340 
0,76425530 20 0,1900543 0,00950027 

Tratamento 
+ Erro 22 0,1776886 0,322577 0,80699870 21 0,2213916 
Tratamentos 
ajustados 1 0,0313373 0,03133730 

Tratamentos não ajustados: $1/21 gl 

Ftab = 4>32 

Tratamentos ajustados: 1̂/20 gl 

Ftab = 4>35 

0,04274 
0,03639 
0,03134 
0,00950 

= 1,17 n.s. ao nível de 0,05 

= 3,29 n.s. ao nível de 0,05 

VOLUME TOTAL 8EM CASCA (m3) 

MAORESSNASAS RESINAI*» 

FIGURA 19. CRESCIMENTO MÉDIO EM VOLUME TOTAL SEM CASCA DOS GRUPOS 
DE ARVORES RESINADAS E NÃO RESINADAS, AJUSTADO 
PELO MODELO DE RICHARDS. 
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ALTURA TOTAL (m) 80-

0- 1 t 1 \ ' 1 ' 1 ' 1 1 1 * 1 • 1 ' 1 • t • a * • s w t » M » i a t o 2 t t 4 
IDADE (anos) 

NAC R&StNMMO RESOMDM 

FIGURA 20. CRESCIMENTO MÉDIO EM ALTURA TOTAL DOS GRUPOS DE 
ARVORES RESINADAS E NAO RESINADAS, AJUSTADO PELO 
MODELO DE RICHARDS. 

NAMETRO NATURAL (em) 80-

to-
W " 
10-

X 

o- / T 1 • 1 * 1 1 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 * 1 • 8 4 • 6 1 0 t t U « 1 » l 0 8 8 t 4 
IDADE (anos) 

NAO RESINADAS ~~(Œ8MADAB 

FIGURA 21. CRESCIMENTO MÉDIO DO DIÂMETRO NATURAL SEM CASCA DOS 
GRUPOS DE ARVORES RESINADAS E NAO RESINADAS, AJUSTADO 
PELO MODELO DE RICHARDS. 



IDADE (anos) 

NAO RSgSMDAB RSSS4ADA8 

FIGURA 22. CRESCIMENTO MÉDIO DO DAP SEM CASCA DOS GRUPOS DE 
ARVORES RESINADAS E NAO RESINADAS, AJUSTADO PELO 
MODELO DE RICHARDS. 

A produção média nas idades 15 e 23 anos permitiu a 
computação dos incrementos ocorridos no período de resinagem e 
assim estabelecer os percentuais de crescimento de cada variável 
analisada. Essas informações constam da Tabela 15. 

Constam dessa Tabela, duas colunas com diferenças (dif. em 
%), sendo ambas favoráveis à população não resinada. Comprova-se 
portanto, que a resinagem realmente reduz o crescimento em 
diâmetro, altura e volume, corroborando com os resultados obtidos 
pela maioria das pesquisas sobre o assunto e citadas na revisão 
de literatura. A análise dos dados, indicam ainda, que a redução 
no crescimento em diâmetro aumenta da base para o topo, assim 
como os incrementos dessa variável. 
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TABELA 15. DIFHKBÇAS DE CS8SCIHHT0 ABSOLUTOS 8 RELATIVOS UTO OS GOFOS BKSIBADOS E 110 
SES HADOS BU VOLOME, ALTDBA K DIABETES áO ÙQSGO DO TKSCO. 

BAO BESIIADAS-IB ÜSIBAMS-B n ¡CSEBEflO a 
Dif. 
Cresc. 

BASIS 
VABIAVEIS Idade ÍABAQ! Cresc. Idade (asos) Cresc. 

Dif . 
Cresc. 

BASIS 
VABIAVEIS Idade Cresc. Idade (asos) Cresc. 

Dif . 
Cresc. 

(*) (X) H) BAO 11- BBSIIA- BlffBKK-(*) (X) H) BAV M BBSIIA-
15 23 15 23 SISABAS MS ÇA (X) 

• V (a3) 0,34467 6,72744 111,65 6,33971 6,66516 95,78 15,27 8,38277 6,32539 14,99 
• B (•) 19,55 24,71 26,39 19,44 23,98 23,35 3,64 5,16 4,54 12,62 
' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

26,22 25,16 24,13 19,86 24,64 21,65 3,68 4,88 4,18 14,34 ' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

26,53 25,71 25,23 26,28 25,26 24,75 6,48 5,18 5,86 3,47 ' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

28,34 25,42 24,98 19,92 24,58 23,39 1,59 5,68 4,66 8,27 

' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

28,24 25,32 25,18 19,83 24,37 22,89 2,21 5,88 4,54 18,63 

' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

19,49 24,58 26,12 19,24 23,52 22,25 3,87 5,69 4,28 15,91 

' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

18,48 23,78 28,68 18,38 22,87 24,43 4,25 5)39 4,49 15,28 

' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

16,91 22,78 34,24 17,67 22,62 29,66 5,24 5,79 4,95 14,51 

' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

14,82 21,33 43,93 15,14 28,79 37,32 6,61 6,51 5,65 13,21 

' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

12,51 28,17 61,23 12,74 19,39 52,28 9,63 7,66 6,65 13,19 

' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 

9,54 18,35 92,35 9,69 17,85 84,21 8,14 8,81 8,16 7,38 

' J«,l 
1 J l , 3 i 
' J1.8B 
' 2,8B 
• "3,8B 
' J5,8B 
' ¡7,8B 
' ¡ M a 
1 J11»8B 
' j l3,8o 
' d15,8fl 6,13 16,38 167,21 6,68 15,72 158,55 8,66 18,25 9,64 5,95 

T = sédia do voleas total sea casca, 
fi : sédia da altara total , 
dg j = sédia do dlâsetro a ea décino de I (ca). 
dj' = eédia dos diâsetros sas altaras ĥ  (es). 

As duas colunas com diferenças percentuais foram colocadas 

propositalmente e mostram resultados quase sempre bem distintos. 

Estes cálculos demonstram as dificuldades de comparar 

experimentos sobre o assunto, uma vez que na maioria das vezes os 

autores não mencionam se os percentuais foram computados com base 

nos incrementos ou são provenientes da diferença relativa dos 

crescimentos entre árvores resinadas e não resinadas em um dado 

período. 

São valores bem diferentes como pode-se observar com 

relação à variável altura. O grupo não resinado cresceu 26,39% 

no período de 8 anos, enquanto que o resinado cresceu 23,35%, 

tendo-se um diferencial relativo de 3,04%. 

86 



Já em termos de diferença nos incrementos periódicos, ao 
analisar-se as duas amostras tem-se respectivamente, 5,16m e 
4,54m, para não resinadas e resinadas. Constata-se que em média 
o tratamento provocou uma redução de 12,02% no incremento em 
altura. 

Em decorrência, torna-se difícil comparar os resultados 
dessa pesquisa com outras de mesma natureza. Além disso, a 
metodologia de coleta e computação dos dados (VEHMA e PANT72), a 
concentração do ácido estimulador empregado (VYSOCKIJ73, FROLOU 
et al25, KONOVALOV e KULIKOV36, LUO et al44), além da capacidade 
produtiva do local (KULAKOV3®), podem alterar sobremaneira os 
percentuais de redução no crescimento das árvores. 

Pode-se mencionar com relação à metodologia, que muitos 
trabalhos apresentam percentuais de redução do diâmetro a partir 
de medições no DAP. A resinagem torna a região do painel, 
totalmente irregular, dificultando medidas precisas nessa porção 
do tronco. 

Nesta pesquisa, procedeu-se os cálculos da redução de 
crescimento no DAP entre resinadas e não resinadas, mas 
evidentemente, não se pode dar muito crédito aos valores 
encontrados, mesmo tendo-se medido 4 raios em cada fatia. 0 
próprio percentual de redução obtido nessa altura e mesmo a l,8m 
do solo, disvirtuam a tendência de diminuição do crescimento do 
diâmetro ao longo do tronco que consta na Tabela 15. 

A computação do volume para efeito de estudos dessa 
natureza não poderia ser por estimativas, com o uso de equações 
de volume por exemplo. Logicamente, dever-se-ia empregar métodos 
de cubagem que determinam volumes próximo à exatidão, ou melhor 
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ainda quando possível por análise de tronco completa, que permite 
a reconstituição do crescimento anual. 

Um outro fator importante a considerar é o período de 
resinagem. As curvas de crescimento apresentadas nas Figuras 19 
a 22 e os dados constantes da Tabela 16 apenas para o volume, 
revelaram que a redução do crescimento aumenta com o período de 
resinagem. 

TABELA 16. EVOUUÇSO DA REDUÇEO HA PRODUÇHO E INCREMENTO EM VOLUME (a3) 
COM 0 AVANÇO DO PERIODO I« RESINAGEM. 

IDADE PRODUÇÃO INCREMENTO PERIODICO 
(anos) (anos) 

N.RESINADAS RESINADAS DIF.CRESC.% N.RESINADAS RESINADAS DIF.ISCR.% 
15 0,345 0,340 — _ - -

16 0,394 0,385 0,96 0,0493 0,0453 8,11 
17 0,443 0,429 2,23 0,0983 0,0893 9,16 
18 0,489 0,468 4,09 0,1443 0,1283 11,09 
19 0,543 0,514 6,21 0,1983 0,1743 12,10 
20 0,588 0,553 7,78 0,2433 0,2133 12,33 
21 0,637 0,593 10,23 0,2923 0,2533 13,34 
22 0,682 0,630 12,39 0,3373 0,2903 13,93 
23 0,727 0,665 15,27 0,3828 0,3254 14,99 

Na pesquisa apresentada por FIGUEIREDO F° et al22 para a 
mesma espécie e seguindo basicamente a metodologia aqui 
empregada, as reduções nos incrementos foram de 23,45%; 15,41% e 
26,64%, respectivamente para volume, altura e diâmetro a 2,0 m de 
altura. 

No presente estudo, essas reduções foram da ordem de 
14,99%; 12,02% e 10,63%, respectivamente para as mesmas 
variáveis, resultados bastante diferenciados, principalmente se 
considerado que no trabalho desses autores, o período de 
resinagem foi de apenas 4 anos e como já foi mencionado, estes 
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percentuais tendem a aumentar com o ciclo de resinagem, levando a 
acreditar que as taxas podem ainda tornarem-se mais distantes. 

Tratando-se de pesquisas com mesma espécie e metodologias 
idênticas, essas diferenças nos resultados podem ser atribuídas 
ao sítio (KULAKOV33), à concentração do ácido sulfúrico 
(VYSOCKIJ73, FROLOV et al25, KONOVALOV e KULIKOV36, LUO et al44) 
e ainda quanto aos comprimentos das estrias. Maiores estrias 
produzem mais resina e causam maiores reduções no crescimento 
lenhoso (GURGEL FQ29, THEMUDO e CARNEIRO69, CLEMENTS e 
HARRINGTON15). 

4.4. O Uso de Funções Spline Cúbicas para Expressar a Evolução 
da Forma e Determinar o Volume de Arvores: 

4.4.1. Incremento diamétrico ao longo do tronco: 

Os diâmetros sem casca nas várias alturas de cada árvore 
foram determinados com o uso de funções spline cúbicas, 
especificamente nas idades 15 e 23 anos. Com isto, o incremento 
periódico-IP foi computado nas seguintes posições absolutas: 
0,lm; 0,7m; 1,3m; 1,8m; 2,0m; 2,8m; 3,8m; 5,8m;...19,8m. 

Tendo-se os diâmetros em cada uma dessas alturas para as 
22 árvores de cada grupo, as médias foram geradas e constam da 
Tabela 17. Com esses valores médios, os gráficos das Figuras 23 
a 26 foram elaborados. 

A Figura 23 mostra a situação dos diâmetros nas várias 
alturas das amostras sob comparação na idade 15 anos, antes de 
iniciada a resinagem. Denota-se a identidade dos dois grupos, 
com insignificantes diferenças. 
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TABELA 17. DIAMETROS E INCREMENTOS PERIODICOS SEM CASCA (cm) AO LONGO 
DO TS08C0 PARA AS IDADSS 15 8 23 ANOS, RELATIVOS AOS GRUPOS 
RESINADOS E NAO RESINADOS. 

ALTURA 
(m) 

NAO RESINADAS RESINADAS 
DIF. 
INCREM. 
(%) 

ALTURA 
(m) Idade (anos) n o m . 

PERIO-
DICO 

Idade (anos) INCREM. 
PERIO-
DICO 

DIF. 
INCREM. 
(%) 

ALTURA 
(m) 

15 23 
n o m . 
PERIO-
DICO 15 23 

INCREM. 
PERIO-
DICO 

DIF. 
INCREM. 
(%) 

0,1 22,49 29,10 6,61 22,28 27,80 5,52 16,49 
0,7 20,93 26,43 5,50 20,71 25,67 4,96 9,82 
1,3 20,53 25,71 5,18 20,20 25,20 5,00 3,47 
1,8 20,34 25,42 5,08 19,92 24,58 4,66 8,27 
2,0 20,24 25,32 5,08 19,83 24,37 4,54 10,63 
2,8 19,89 24,97 5,08 19,57 23,84 4,27 15,94 
3,8 19,49 24,58 5,09 19,24 23,52 4,28 15,91 
5,8 18,48 23,78 5,30 18,38 22,87 4,49 15,28 
7,8 16,91 22,70 5,79 17,02 22,02 4,95 14,51 
9,8 14,82 21,33 6,51 15,14 20,79 5,65 13,21 
11,8 12,51 20,17 7,66 12,74 19,39 6,65 13,19 
13,8 9,54 18,35 8,81 9,69 17,85 8,16 7,38 
15,8 6,13 16,38 10,25 6,08 15,72 9,64 5,95 
17,8* 3,11 13,87 10,76 2,84 12,85 10,01 6,97 
19,8** 1,19 12,42 11,23 1,17 11,16 9,99 11,04 

* Considerando-se apenas 20 árvores. 
** Considerando-se apenas 10 árvores. 

DIAMETROS AOS 18 AN08 (cm) 

ai ar is is ao sm &s e.e 7.0 ».8 tie i&s t&e t7.8 ms 
ALTURA (m) 

SU ClA&LfiAO RES.® AMOS EES DIAMETRO RES. 19 ANOS 

FIGURA 23. DIAMETROS SEM CASCA AO LONGO DO TRONCO PARA OS GRUPOS 
DE ARVORES RESINADAS E NÃO RESINADAS NA IDADE 15 ANOS, 
ANTES DE INICIADA A RESINAGEM. 
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DIAMETROS AOS 23 ANOS (cm) 

ai or is te ao &e as sx m ne i&e as va «ä 
ALTURA Cm) 

ra WASAMAD Rsass AMOS E23 WAMETOO RS&28 AMOS 

FIGURA 24. DIAMETROS SEM CASCA AO 
DE ARVORES RESINADAS E 
APOS TERMINADO O CICLO 

LONGO DO TRONCO PARA OS GRUPOS 
NÃO RESINADAS NA IDADE 23 ANOS, 
DE RESINAGEM. 

ALTURA (m) 
-O- RAfcSTKO fiOQ tB AMOS SHAfcSETBO AOS 88 ANOS 

FIGURA 25. CURVAS DE FORMA MÉDIA PARA ARVORES NÃO RESINADAS NAS 
IDADES 15 E 23 ANOS. 



FIGURA 26. CURVAS DE FORMA MÉDIA PARA ARVORES RESINADAS NAS 
IDADES 15 E 23 ANOS. 

A Figura 24 contem as mesmas informações, mas para a idade 
23 anos, após concluída a resinagem. Indica que em todas as 
alturas consideradas, há xana superioridade no crescimento 
diamétrico para as árvores não resinadas. 

Essa diferença de crescimento fica evidenciada na Figura 
27 que mostra os incrementos em diâmetro ao longo do tronco. Há 
\ima mesma tendência de crescimento ao longo do tronco para os 
dois grupos, indicando que a resinagem não afeta a configuração 
normal de crescimento, apenas o reduz, deixando-o a um patamar 
inferior. 

A irregularidade da curva das resinadas na altura l,3m, 
reafirma o que já foi dito anteriormente sobre problemas de 



medições que podem |distorcer análises de crescimento nessa 
posição do tronco e proximidades. 

0 crescimento em diâmetro para ambos os grupos apresenta 
uma tendência esperada sob o ponto de vista dendrométrico. As 
Figuras 25, 26 e 27, indicam que há um decréscimo no incremento 
da base até aproximadamente 4m de altura, alimentando em direção à 
copa até um ponto de máximo, provavelmente logo após à última 
altura analisada, quando então, dever-se-ia diminuir rumo ao 
topo, conforme citam ASSMANN3 e NEWNHAM51. 

Analisando-se do topo para a base, o incremento deveria 
alimentar até o ponto de máximo incremento que nas árvores 
analisadas, em média estão em torno de 20m, que representa 80% da 
altura total aos 23 anos. De acordo com a literatura sobre o 
assunto, esse ponto de máximo, ocorre nos níveis em que estão os 
galhos de maior vigor. Pelos dados coletados, aos 23 anos de 
idade, os primeiros galhos vivos estavam em média em torno de 
16m. 

0 gráfico da Figura 28 contem os percentuais de reduções 
de crescimento em diâmetro ao longo do tronco, e deixa claro 
novamente o valor distorcido na região do painel. 
Desconsiderando-se os resultados nessa região, poder-se-ia dizer 
que a resinagem acarreta uma diminuição no crescimento do 
diâmetro que varia de 16,49% na base, decrescendo até 11% em 
direção ao topo. 



FIGURA 27. INCREMENTO PERIODICO EM DIAMETRO AO LONGO DO TRONCO. 

ALTURA (a) 

-•-NF. « NAO RES • RES 

FIGURA 28. DIFERENÇA DE INCREMENTO EM DIAMETRO SEM CASCA AO 
LONGO DO TRONCO ENTRE RESINADAS E NAO RESINADAS. 
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4.4.2. Evolução da forma das árvores: 

Como complemento do item anterior, funções spline cúbicas 
foram empregadas para traçar os perfis médios de resinadas e não 
resinadas, confrontando-as em uma mesma idade e também buscándo-
se avaliar a evolução da forma no período de resinagem. 

0 agrupamento dos dados em classes de DAP aos 15 anos de 
idade, foi adotado nesta etapa como descrito na metodologia, 
apenas para verificar diferenças quanto à forma das árvores, em 
termos de posição sociológica. 

A Figura 29 mostra os perfis médios obtidos aos 15 anos de 
idade, considerando-se todas as árvores, independentemente das 
classes de DAP, para os dois grupos de árvores sob comparação. 
Observa-se que a forma das amostras nessa idade, são praticamente 
idênticas. 

FIGURA 29. CURVAS DE FORMA MÉDIA PARA ARVORES RESINADAS E NAO 
RESINADAS NA IDADE 15 ANOS OBTIDAS POR FUNÇÕES SPLINE 
CUBICAS. 
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As mesmas curvas são apresentadas na Figura 30, mas para a 
idade 23 anos e embora os perfis estejam muito próximos, 
evidenciam uma ligeira vantagem para as árvores resinadas, que 
aparentemente têm menor conicidade. 

Pelos resultados já apresentado anteriormente, ficou claro 
que a resinagem torna as árvores menos vigorosas, com conseqüente 
redução no crescimento de suas dimensões. 

Notadamente nesta análise, tem importância fundamental a 
redução do crescimento do diâmetro ao longo do fuste, que mostrou 
taxas menores no incremento das resinadas. Logo, é de se supor 
que essa seja a justificativa, dessa pequena menor conicidade. 
Enquadra-se, portanto, perfeitamente na expectativa dendrométrica 
de que à medida que se afastam da dominância, as árvores tendem a 
tornarem-se mais cilíndricas. 

FIGURA 30. CURVAS DE FORMA MÉDIA PARA ARVORES RESINADAS E NÃO 
RESINADAS NA IDADE 23 ANOS, OBTIDAS POR FUNÇÕES 
SPLINE CUBICAS. 
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Os resultados quanto à evolução da forma são apresentados 
nas Figuras 31 e 32, para não resinadas e resinadas, 
respectivamente. Confirmam afirmações de vários autores que com 
o decorrer do tempo, as árvores melhoram a forma, ou seja, são 
mais cilíndricas. A Figura 31, indica ainda, que essa tendência, 
não foi absolutamente alterada com a resinagem. A Tabela 15 
mostrada anteriormente, reafirma essas considerações tornando 
evidente que percentualmente o crescimento em diâmetro nas partes 
mais altas foi proporcionalmente maior no período estudado. 

Os dados utilizados para elaborar as Figuras 29 a 32, 
englobam como já mencionado, os raios médios para todas as 
árvores, independentemente das classes. A influência da classe 
sociológica na forma é apresentada nas Figuras 33 e 34, 
respectivamente para não resinadas e resinadas, apenas para a 
idade 23 anos. 

Nas Figuras 33 e 34, são plotados os perfis médios para as 
classes inferior, intermediária e superior. Evitou-se aqui, 
denominá-las de dominadas, médias e dominantes, pelo fato já 
exposto de que a amostra, supostamente constituía-se apenas por 
árvores acima da média quando de sua coleta. Um outro aspecto a 
ponderar é que o agrupamento foi feito com base no DAP na idade 
15 anos, sem uma análise mais profunda de uma estratificação em 
termos de classe de forma. 

Mesmo assim, os resultados confirmam as teorias que as 
árvores dominantes quando comparadas às codominantes ou então às 
classes inferiores, têm maior conicidade, justificado pelo fato 
que as dominantes possuem copas mais vigorosas. 
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FIGURA 31. EVOLUÇÃO DA FORMA MÉDIA PARA ARVORES NÃO RESINADAS DA 
IDADE 15 ATÉ 23 ANOS, OBTIDAS POR SPLINE. 

FIGURA 32. EVOLUÇÃO DA FORMA MEDIA PARA ARVORES RESINADAS DA 
IDADE 15 ATÉ 23 ANOS, OBTIDAS POR SPLINE. 



ALTURA RELATIVA 

FIGURA 33. CURVAS DE FORMA MÉDIA PARA AS CLASSES INFERIOR, 
INTERMEDIARIA E SUPERIOR NA IDADE 23 ANOS - ARVORES 
NAO RESINADAS. 

FIGURA 34. CURVAS DE FORMA 
INTERMEDIARIA E 
RESINADAS. 

MÉDIA PARA AS CLASSES INFERIOR, 
SUPERIOR NA IDADE 23 ANOS - ARVORES 



As árvores da classe inferior, revelam ter um perfil médio 
mais cilíndrico, seguidos pela classe intermediária e então por 
aquelas de maior classe de DAP. Novamente, os resultados da 
Figura 34 confirmam que a resinagem não alterou também essa 
tendência teórica, uma vez que as curvas tiveram comportamentos 
idênticos das não resinadas. 

4.4.3. 0 volume total calculado por funções spline cúbicas e pelo 
método de Smalian: 

A análise de tronco completa realizada nas 44 árvores 
amostradas, utilizou o método de Smalian para calcular o volume 
de cada seção e assim reconstituir o volume para cada idade. 

Os volume em algumas idades foram também calculados, 
empregando-se funções spline cúbicas como forma de demonstrar a 
eficiência deste método de interpolação. Na Tabela 18 estão os 
volumes calculados pelos dois métodos, com diferenças inferiores 
a 0,2% nas várias idades, confirmando resultados obtidos por 
LIU42 e KIRCHNER et al35. 

Estes resultados comprovam o excelente desempenho de 
funções spline cúbicas, tanto para expressar os perfis dos 
troncos de árvores, como para calcular volumes totais ou 
parciais. De acordo com LIU42 as curvas geradas por aproximação 
numérica garante a passagem por todos os pontos utilizados, daí a 
sua eficiência. 
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TABELA 18. VOLUME TOTAL SEH CASCA (a3) CALCULADOS PELA 
ANATRO E PGR SPLINE NAS VARIAS IDADES 
PARA ARVORES NAO RESINADAS. 

ARV. 
NO; 

15 ANOS 17 ANOS 19 ANOS 21 ANOS 23 ANOS ARV. 
NO; 

AHA3X0 SPLINE ANATRO SPLINE ANATRO SPLINE ANATRO SPLINE AMATRO SPLINE 

1 0,1869 0 1874 0 2235 0 2240 0 2605 0 2615 0 3023 0 3026 0 3420 0 3430 
2 0,2130 0 2133 0 2571 0 2571 0 2942 0 2946 0 3188 0 3194 0 3351 0 3352 
3 0,1607 0 1612 0 2148 0 2157 0 2930 0 2935 0 3697 0 3700 0 4459 0 4464 
9 0,2424 0 2431 0 3130 0 3136 0 3924 0 3931 0 4639 0 4643 0 5314 0 5325 
13 0,1987 0 1992 0 2607 0 2611 0 3296 0 3297 0 3945 0 3948 0 4617 0 4623 
14 0,1876 0 1876 0 2270 0 2272 0 2572 0 2579 0 2827 0 2826 0 3091 0 3096 
17 0,2799 0 2796 0 3621 0 3622 0 4402 0 4401 0 5040 0 5041 0 5643 0 5646 
4 0,3521 0 3525 0 4297 0 4296 0 4965 0 4966 0 5605 0 5606 0 6140 0 6140 
8 0,3308 0 3311 0 4437 0 4443 0 5649 0 5654 0 6701 0 6712 0 7955 0 7951 
12 0,2412 0 2426 0 2950 0 2953 0 3436 0 3438 0 3723 0 3722 0 3990 0 3994 
16 0,4246 0 4249 0 5297 0 5302 0 6223 0 6218 0 7289 0 7291 0 8231 0 8239 
19 0,3860 0 3860 0 5459 0 5460 0 7231 0 7234 0 8933 0 8944 1 0439 1 0449 
20 0,3096 0 3101 0 3731 0 3751 0 4290 0 4258 0 4733 0 4701 0 5090 0 5097 
21 0,3306 0 3310 0 4199 0 4206 0 5124 0 5132 0 5993 0 6007 0 6878 0 6891 
22 0,4102 0 4115 0 5213 0 5220 0 6426 0 6434 0 7583 0 7594 0 8712 0 8715 
5 0,4721 0 4717 0 6351 0 6351 0 7938 0 7936 0 9758 0 9763 1 1439 1 1445 
6 0,4264 0 4266 0 5408 0 5413 0 6549 0 6558 0 7474 0 7481 0 8444 0 8458 
7 0,5804 0 5811 0 7568 0 7570 0 9282 0 9297 1 0815 1 0833 1 2174 1 2197 
10 0,4691 0 4701 0 6067 0 6080 0 7599 0 7604 0 9188 0 9202 1 0642 1 0633 
11 0,4900 0 4904 0 6236 0 6238 0 7438 0 7431 0 8486 0 8490 0 9632 0 9636 
15 0,4410 0 4414 0 5897 0 5909 0 7520 0 7515 0 9314 0 9322 1 1083 1 1080 
18 0,4494 0 4497 0 5766 0 5778 0 7113 0 7120 0 8225 0 8243 0 9295 0 9309 
X 0,3447 0 3451 0 4430 0 4435 0 5430 0 5432 0 6372 0 6377 0 7575 0 7280 
8 0,1189 0 1189 0 1594 0 1594 0 2015 0 2016 0 2469 0 2474 0 2911 0 2911 
Dif. 0,12% 0,11% 0,04% 0,08% 0,07% 

4.4.4. Volume por classes de utilização: 

4.4.4.1. Resultados para a amostra: 

Estabelecidos os critérios de bitolas e comprimentos 
conforme constam na metodologia, os volumes para cada classe de 
uso foram computados com o emprego de funções spline cúbicas. 
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Os preços de mercado necessários para avaliar 
economicamente a floresta, normalmente referem-se ao volume com 
casca e é importante que as análises sejam feitas também por 
unidade de área ou por hectare. 

A análise de tronco como já citado, calcula volumes sem 
casca para as várias idades e o sortimento foi feito por árvore. 
0 volume com casca por hectare portanto, dependeu do uso de 
percentuais de casca e também da freqüência de árvores por 
hectare, que são variados segundo as circunstâncias de manejo de 
cada floresta. 

Desta forma, antes de apresentar os volumes por classe de 
utilização e por ha, parece importante apresentar os resultados 
da amostra, que pode permitir futuras comparações sem a 
introdução de fatores como casca e a densidade/ha. 

As Tabelas 19 e 20 apresentam esses resultados, ou seja, o 
sortimento realizado para cada uma das 44 árvores estão 
computados nessas Tabelas para cada classe de uso considerada, 
assim como, as porções que até o momento não têm nenhum 
aprove itamento. 

Essas informações reportadas por idade, refletem com 
precisão a evolução de cada classe de volume e se considerado que 
o volume total das não resinadas seria a produção normal esperada 
para a população, torna-se também, factível avaliar os efeitos 
produzidos a cada ano pela extração da resina. 

Essas Tabelas mostram ainda, a participação do toco no 
total produzido, que se reduz com a idade. A ponteira tem também 
a mesma tendência e constituem o volume não aproveitável 
comercialmente e representavam 2,5% aos 15 anos e aproximadamente 
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TABKLA 19. VOUmS TOTAIS I PâSCIAIS SU CASCA POt IDADE, ffiSÖHAKB DA SOËA DO 
80HTIHEBT0 Dl CADA AKVDBE 60 SOPO BAS BIO 13I1A8AS. 

IDADKanos) TOCO X u n s . X SSBBA1 X Q U I . X POBT. X TOTAL X 

15 8,0913 1,20 0,4717 6,21 4,3168 56,87 2,6084 34,36 0,1029 1,36 7,5911 100 

17 0,1093 1,12 1,9930 20,42 4,9796 51,03 2,5736 26,37 0,1024 1,06 9,7579 100 

19 0,1254 1,05 3,9545 33,09 5,3732 44,96 2,3958 20,05 0,1010 0,85 11,9499 100 

21 0,1399 1,00 5,6396 40,20 5,5993 39,91 2,5505 18,18 0,0996 0,71 14,0289 100 

23 0,1855 1,02 7,6429 47,68 5,8134 36,27 2,3082 14,40 0,1802 0,63 16,0302 100 

TAJDi 28. ttUBB TOUS I MECIAIS SSfl CâSCA RS IMS, N B Ol SGSi SO 
SSTIHESÏD m CAM ÃM2 SO @SF0 MS BESIMMS. 

IDAIl(aeos) TOCO X F&im X MIÍR. X SSM. X su,. X PUT. X m& X 

15 0,0895 1,19 - - 0,3825 5,11 4,2101 56,28 2,7022 36,12 0,0969 1,30 7,4819 100 

17 6,1053 1,12 1,48% 15,67 0,9627 10,20 4,0246 42,63 2,76% 29,34 0,0989 1,04 9,4413 100 

19 0,1190 1,85 1,6627 14,70 1,33» 11,80 5,5491 49,05 2,5572 22,60 0,0902 0,80 11,3132 100 

21 8,1300 1,00 1,8208 13,94 2,7996 21,43 5,88ê6 45,01 2,3435 17,94 0,0898 0,68 13,0643 100 

23 0,1470 1,00 1,9717 13,48 4,3862 29,99 5,7176 39,10 2,3102 15,80 0,0918 0,63 14,6245 m 

1,6% na idade 23 anos. Essas análises são válidas para ambos os 

grupos sob comparação. 

Um outro fator importante revelado por essas Tabelas é com 

relação à região onde são estabelecidos os painéis, denominadas 

de faces. Está contida nessa porção do tronco, mais de 13% do 

volume total produzido pelas árvores resinadas, sendo que parte 

deste percentual apresentava bitolas que atendiam as exigências 

para madeira laminada ou serrada, mas foi destinada para 

celulose, resultando daí receitas marcadamente inferiores. 
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A evolução do volume comercial nas Tabelas 19 e 20, 

indicam a dinâmica quanto ao uso da matéria prima. A laminação 

com participação mínima aos 15 anos de idade, em um espaço de 

apenas 8 anos, aponta para um aproveitamento de quase 50% do 

material produzido pelas árvores não resinadas. Por outro lado, 

os usos celulose e serraria percorrem caminhos inversos, sendo a 

celulose de forma mais drástica. 

Os gráficos das Figuras 35 e 36, ilustram os dados das 

Tabelas 19 e 20, mostrando a distribuição do volume total em 

porcentagem na idade 15 anos para não resinadas e resinadas, 

respectivamente. As Figuras 37 e 38 têm as mesmas informações na 

idade 23 anos. 

NAO RESINADAS - 16 ANOS 

SERRARIA 
67» 

FIGURA 35. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA CLASSE DE 
UTILIZAÇÃO NO VOLUME TOTAL SEM CASCA AOS 15 ANOS 
DE IDADE PARA ARVORES NÃO RESINADAS - AMOSTRA. 
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RE8ÊNAQA8 - IS AN08 

FIGURA 36. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA CLASSE DE 
UTILIZAÇÃO NO VOLUME TOTAL SEM CASCA AOS 15 ANOS 
DE IDADE PARA ARVORES RESINADAS - AMOSTRA. 

NAO RESINADAS - 23 AN08 

LAMINADLO 48« 

CELULOSE 
14« 

8ERRARIA 86% 
PONTEIRA 1« 

FIGURA 37. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA CLASSE DE 
UTILIZAÇÃO NO VOLUME TOTAL SEM CASCA AOS 23 ANOS 
DE IDADE PARA ARVORES NÃO RESINADAS - AMOSTRA. 



RE8ÍNADA8 - 83 AN08 

LAMINAOO 80» 

0ELULO8E 
10» 

FIGURA 38. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA CLASSE DE 
UTILIZAÇÃO NO VOLUME TOTAL S m CASCA AOS 23 ANOS 
DE IDADE PARA ARVORES RESINADAS - AMOSTRA. 

4.4.4.2. Resultados por unidade de área: 

Com base nos cálculos de volume sem casca e do número de 
toras da amostra, aplicou-se os percentuais de casca citados na 
metodologia, tendo-se em conseqüência os volumes com casca 
computados. A extrapolação para hectare foi feita com base na 
quantidade média de árvores que remanesceu no talhão onde o 
experimento foi estabelecido após concluída a resinagem, ou seja, 
355 árvores/ha. 

As Tabelas de 21 a 25 reportam os resultados para as 
idades 15, 17, 19, 21 e 23 anos, respectivamente, com os volumes 
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com casca e respectivas quantidades de toras por hectare para 
cada uso e por classe de comprimento. 

São informações concernentes ao volume comercial que pode 
ser empregado para laminação, serraria e celulose, tendo sido 
computados para os grupos resinados e não resinados. 

0 resumo desses dados foram agrupados na Tabela 26, a qual 
possibilita uma visão clara da evolução dos volumes por classe de 
utilização e para o total. Nessa Tabela, constam ainda, os 
percentuais de crescimento com referência à idade de 15 anos. 

Destaca-se o alto percentual de crescimento ocorrido no 
período de 8 anos do volume que pode ser empregado para 
laminação, tanto para não resinadas como para as resinadas, com 
um valor considerável a favor das primeiras. 
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1,70 

2,4» 64 8,7282 564 56,2551 58,9833 38,6915 48 7,6798 435 35,6581 42,7351 

3,36 225 29,9667 29,5587 29,9667 366 42,5298 42,5296 
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ÎABBA 22. fDIM COHKIAL COB CASCA 1 SKSPSCTITi PARIBUS M USAS M HECÏA8I, GL&SSKS DI 
QMIH1BIOS I D2 USOS - IT A80S. 

CURI-
ffiUDS 
« 

SSO BSSIB&B&S BSISâSAS 
CURI-
ffiUDS 
« mam WWIA mua W f f l LMMÇÉO SSSSAItt ama mm 
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B i p B L Ü 
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l , » 355 27, »83 27,3883 
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1,88 629 5,3258 5,3258 661 6,1883 6,1883 
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1,78 355 38,7688 39,7688 

2,48 516 73,1784 597 51,5888 124,7664 161 24,7848 629 54,2184 78,9852 

3,38 355 48,1832 48,1832 355 48,8367 48,8367 
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3,38 516 72,1528 72,1526 419 57,4566 57,4568 

TOTAL 839 141,4329 951 167,94» 2421 41,6526 291,63% 516 81,1689 1616 186,16S§ 2694 78,1756 85,5128 
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TABELA 26. KVOUJÇSO SO TOURS COS CASCA COffiBCIAL 8 TOTAL (a3/ha) 8 PB8CSITUAIS Dl CSSSCIMPTO ESPECIFICOS, TE8DO COBO 
REFEBUCIAL A IDADE 15 AIOS. 

IDADE 

(anos) 

IAO BESIBADAS BESIBADAS 
IDADE 

(anos) 
LAHIBAÇAO SESBAB1A CELULOSE COSEBCIAL TOTAL LáMIBACAO SEBBABIA CELULOSE COSEBCIAL TOTAL 

IDADE 

(anos) 
VOLOME X VOLOME X VOLOSE X VOLOME X VOLOME Bo.DE VOLOME X VOLOME X VOLOME X VOLOME X v o u e X 

15 8,728 - 80,156 - 47,073 - 135,957 - 139,504 - 7,079 - 78,187 - 48,767 - 134,034 - 137,438 -

17 36,881 322,6 92,461 15,4 46,445 -1,3 175,788 29,3 179,659 28,8 17,815 151,7 74,729 -4,4 77,374 58,7 169,918 26,8 173,651 26,3 

19 73,178 738,4 99,771 24,5 43,236 -8,2 216,185 59,0 229,329 57,9 24,705 249,0 103,037 31,8 76,919 57,7 204,661 52,7 288,491 51,7 

21 104,362 1095,7 103,968 29,7 46,029 -2,2 254,359 87,1 258,746 85,5 51,807 631,8 109,192 39,7 75,986 55,8 236,985 76,8 241,011 75,4 

23 141,432 1520,4 107,949 34,7 41,652 -11,5 291,033 114,1 295,903 112,1 81,168 1046,6 106,169 35,8 78,175 60,3 265,512 98,1 269,890 96,4 



Essa diferença é justificada pela computação da tora de 
l,7m, na região dos painéis que foi totalmente destinada para 
celulose. Evidentemente, nem todo o volume dessa porção do 
tronco tinha bitola suficiente para ser aproveitado como madeira 
de laminação ou mesmo de serraria. 

Um outro fator que contribuiu sensivelmente para esse 
elevado percentual de diferença, sem dúvida foi a redução no 
incremento em diâmetro ao longo do tronco, discutido nos itens 
4.4.1 e 4.4.2., onde verificou-se também que a resinagem não 
acarretou alterações na forma das árvores. 

Contudo, detectou-se mudanças dos perfis dos fustes para 
patamares inferiores, restringindo a quantidade de volume que 
poderia ser usado para finalidade mais nobre, como lâminas e 
produtos serrados, devido às exigências de bitolas maiores 
encontradas à níveis de alturas inferiores ao grupo das não 
resinadas. Vários gráficos foram elaborados com os dados da 
Tabela 26 e auxiliam nas análises das tendências do sortimento 
volumétrico. 

As Figuras 39 e 40, representam o comportamento do 
crescimento em volume total com casca para não resinadas e 
resinadas, respectivamente. Partem de valores praticamente 
iguais aos 15 anos e na idade 23 anos, o grupo das resinadas 
produziu menor quantidade de volume total ou comercial que as não 
resinadas. Essa diferença é da ordem de 26,01 e 25,52 m3/ha. 

Evidentemente, a importância recai sobre o volume 
comercial de 25,52 m3/ha que dependendo de sua destinação pode 
gerar uma quantidade maior ou menor de rendas. Esta receita a 
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mais para as não resinadas é gue foi confrontada com as receitas 

advindas da resina produzida pelas resinadas. 

VOLUME T O W . 

IDADE (ano») 

MAO FS2M5>äAÖAQ RES34ABAB 

FIGURA 39. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO VOLUMÉTRICA TOTAL COM CASCA 
POR ha PARA RESINADAS E NÃO RESINADAS. 

FIGURA 40. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO VOLUMÉTRICA COMERCIAL COM CASCA 
POR ha PARA RESINADAS E NÃO RESINADAS. 
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A Figura 41 expressa a quantidade de volume para 
laminação que as resinadas produziram no período, pressupondo-se 
que a região dos painéis tivesse condições de uso para tal. Por 
outro lado, a Figura 42 mostra a mesma relação, mas considerando 
que aquela porção citada dos painéis com bitola £ 25cm, não pode 
ser empregada para laminação, sendo destinada pelos motivos já 
expostos, para celulose. 

Esses gráficos novamente mostram que na idade inicial, 
ambos os grupos tinham quantidades muito próximas de volumes para 
laminação. No entanto, após 8 anos de resinagem, constata-se um 
grande diferencial a favor das não resinadas, que dispõem de 
60,25 m^/ha de volume a mais que as resinadas, logicamente não 
utilizando o volume da região do painel para tal destinação. 

As Figuras 43 e 44, auxiliam nessas comparações, mostrando 
a participação no volume comercial aos 15 anos e aos 23 anos, 
respectivamente, do material para laminação, serraria e celulose. 

Como o sortimento visou otimizar o aproveitamento, ou 
seja, primeiro destinar todo o material possível para laminação, 
depois para serraria e então para celulose, as tendências de 
evolução da matéria prima para serraria e celulose, ficaram 
disvirtuadas, pois dependem da dinâmica na preferência de 
aproveitamento. 

Assim, mudanças na quantidade para uso na laminação, 
alteram os volumes para serraria e conseqüentemente para 
celulose. As Figuras 45, 46 e 47, contêm essas dinâmicas de 
mudanças, respectivamente para serraria, celulose sem o painel e 
celulose com o painel para o grupo das resinadas. 



VQLUfc/£ PARA LAMINACAO m u o M s a 
VOLUME (ms/ha) 

IDADE (anos) 
-^-WAD RSeSMABAB RSKMADA3 

FIGURA 41. EVOLUÇÃO DO VOLUME COMERCIAL COM CASCA/ha, DESTINADO 
A LAMINAÇÃO PARA RESINADAS E NAO RESINADAS, 
COMPUTANDO-SE OS VOLUMES DOS PAINÉIS. 

VOLUfeSS PARA LAMINACAO 
MAO INCLUI O 

VOLUfefiE (m3/he) 

IDADE (artos) 
—MAO REStMAIMS RÊMAIMB 

FIGURA 42. EVOLUÇÃO DO VOLUME COMERCIAL COM CASCA/ha, DESTINADO 
A LAMINAÇÃO PARA RESINADAS E NÃO RESINADAS, NÃO 
COMPUTANDO-SE OS VOLUMES DOS PAINÉIS. 
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16 A N 0 8 

FIGURA 43. PARTICIPAÇÃO DO VOLUME COMERCIAL EM CLASSES DE USOS 
AOS 15 ANOS DE IDADE. 

VOLUME COMERCIAL COM CASCA (m3/ha) 

LAMINAGAO 
48« LAWNAQAO 

SERRARIA 87« NAO RESINADAS 

0ELULO8E 
ERRARIA 48« 

0ELUL08E 16% 

RESINADAS 

23 A N 0 8 

FIGURA 44. PARTICIPAÇÃO DO VOLUME COMERCIAL EM CLASSES DE USOS 
AOS 23 ANOS DE IDADE. 
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VOLUME P&RA SERRARIA 

VOLUMS (mS/ha) 

IDADE forte«) 

R££«4AOAß RSSS4ADA8 

FIGURA 45. EVOLUÇÃO DO VOLOME COMERCIAL COM CASCA/ha, DESTINADO 
A SERRARIA PARA RESINADAS E NAO RESINADAS. 

FIGURA 46. EVOLUÇÃO DO VOLUME COMERCIAL COM CASCA/ha, DESTINADO 
PARA CELULOSE, NÃO COMPUTANDO-SE O PAINEL, PARA 
RESINADAS E NAO RESINADAS. 
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VOLUME RARA CELULOSE BiCUIIOfttSEL 
VOLUMES (mS/ha) 

IDADE (an08) 
-o-NAORSSSNAIMB REB34ABM 

FIGURA 47. EVOLUÇÃO DO VOLUME CCMKRCIAL COM CASCA/ha, DESTINADO 
PARA CELULOSE, COMPUTANDO-SE O PAINEL, PARA RESINADAS 
E NÃO RESINADAS. 

Em uma análise da Figura 45, nota-se que a matéria prima 
para serraria das não resinadas pouco se altera no período. Já a 

curva das resinadas sofre uma certa instabilidade na idade 17 
anos, decorrente principalmente do volume do painel de muitas 
árvores que foram destinadas à celulose. De qualquer maneira, a 
tendência com a idade é que se tenha mais produtos para 
laminação, com conseqüente redução para serraria, uma vez que a 
árvore, torna-se mais cilíndrica com a idade. 

A Figura 46 mostra melhor a tendência da matéria prima 
para celulose, uma vez que não contem o volume do painel. 
Naturalmente, as curvas para os dois grupos, comportaram-se de 
forma idêntica, com poucas alterações no decorrer do período. 
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Contudo, a tendência de ambas é também reduzir-se à medida em que 
laminação e serraria aumentam suas participações. 

A maior quantidade que as resinadas tem disponível para a 
celulose a partir da idade 17 anos, consta da Figura 47 e é 
devido a inclusão do volume do painel. 

4.5. Avaliação Econômica: 

4.5.1. Análise por unidade de área: 

Tendo-se os sortimentos para os grupos de árvores 
resinadas e não resinadas, a resina produzida e seus custos de 
produção, bem como, os respectivos preços conforme estabelecidos 
na metodologia, esta etapa, constituiu-se em reunir todas essas 
informações e estabelecer, diferenciais de receitas líquidas. 

A capitalização dos custos e receitas brutas referentes à 
resina produzida por hectare estão na Tabela 27. Com estas rendas 
e custos capitalizados e o sortimento constante da Tabela 26, 
pode-se estabelecer a evolução das receitas para as duas 
alternativas estudadas, ou seja, florestas não resinadas e 
resinadas, conforme consta na Tabela 28. 

0 gráfico da Figura 48 mostra a evolução da renda líquida 
por hectare se a comercialização fosse feita nas 5 ocasiões 
consideradas, ou seja, aos 15, 17, 19, 21 e 23 anos de idade. 

Praticamente a mesma receita seria gerada na idade 15 anos 
antes de iniciada a resinagem ou ano zero. A floresta não 
resinada produziria quase o dobro da resinada aos 17 anos, ou ano 
2 em razão dos custos de produção da resina serem elevados no 
primeiro ano. 
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TABEIA 27. CUSTOS S RECEITAS EM US$ DA RESINA PRODUZIDA FOR HECTARE 
E CAPITALIZADOS A JUROS FINANCEIROS DE 6% AO ANO. 

IDADE 
(anos) 

SAFRA 
(anos) 

RESINA 
PRODUZIDA 
(kg/ha) 

RECEITA BRUTA CUSTO PS ÏDDUCAQ RECEITA LIQUIDA IDADE 
(anos) 

SAFRA 
(anos) 

RESINA 
PRODUZIDA 
(kg/ha) REAL CAPIT. BEAT. CAPIT. REAL CAPIT. 

16 1 422,8 186,0 186,0 558,8 558,8 -372,8 -372,8 
17 2 688,2 302,8 500,0 137,1 729,4 165,7 -229,4 
18 3 689,0 303,2 - 137,1 - 166,1 -

19 4 879,3 386,9 1270,0 137,1 1102,0 249,8 168,0 
20 5 634,0 279,0 - 137,1 - 141,9 -

21 6 768,8 338,3 2061,0 137,1 1520,6 201,2 540,4 
22 7 951,7 418,7 - 137,1 - 281,6 -

23 8 1048,2 461,2 3220,8 137,1 1991,0 324,2 1229,8 
TOTAL - 6682,0 2676,1 - 1518,5 - 1157,6 -

TABELA 28. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS LIQUIDAS (US$/ha) PARA FLORESTAS 
RESINADAS E NSO RESINADAS. 

IDADE 
(anos) 

NAO RESINADAS RESINADAS IDADE 
(anos) 

IAMIN. SERR. (XL. TOTAL LAMIN. SERR. CEL. MAD. RESINA TOTAL 
15 113,5 681,3 94,1 888,9 92,0 664,2 97,5 853,7 - 853,7 
17 479,5 785,9 92,9 1358,3 231,6 635,2 154,7 1021,5 -229,4 792,1 
19 951,3 848,1 86,5 1885,9 321,2 875,8 153,8 1350,8 168,0 1518,8 
21 1356,7 883,7 92,1 2332,5 673,5 928,1 152,0 1753,6 540,4 2294,0 
23 1838,6 917,6 83,3 2839,5 1055,2 902,4 156,4 2114,0 1229,8 3343,8 

1 :l. 9 



PftccupAOi S.0 tá/Amorna* 
VALOR EU DOLAR/ta 

8900 

8000 
mo 
sooo 
1000 

1000 

600 
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CUSTOa. U88 04/ARVORE/AM8 

FIGURA 48. EVOLUÇÃO DA RENDA LIQUIDA POR HECTARE, CONSIDERANDO-SE 
UMA PRODUTIVIDADE DE 2,0 kg/ARV/ANO E UM CUSTO DE 
PRODUÇÃO DE RESINA DE US$ 0,50/ARVORE/ANO. 

No 69 ano de resinagem ou idade 21 anos, as duas florestas 
se igualariam na geração da renda líquida e finalmente, no 89 ano 
de resinagem quando a floresta tinha 23 anos, ter-se-ia uma 
vantagem de US$ 504,3/ha para a floresta onde a extração de 
resina foi efetivada. 

Esses valores foram resultantes de uma floresta que no 
período de resinagem não foi desbastada e teve em média uma 
densidade de 380 árvores/ha. Deve-se considerar também, que a 
produção média de resina por árvore/ano foi de 2,00 kg, com um 
custo por árvore/ano de US$ 0,50. 

0 8 4 8 8 
PERJCOO DE RE89MOEM fama) 

EU NAO RES3NAIM8 CSS RESMAQAB 
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4.5.2. Análise por árvore: 

A densidade das florestas sob resinagem pode variar de 
forma considerável. Este fato dificulta comparações econômicas 
por unidade de área, fazendo com que os técnicos que operam neste 
campo de atividade, trabalhem suas análises de produção, custos e 
receitas, por árvore. 

Por isso, a partir do sortimento de madeira da amostra, 
computou-se a média por árvore, conforme está na Tabela 29 e 
então, as receitas proporcionadas com a comercialização da 
madeira foram geradas e colocadas na Tabela 30. 

A receita líquida capitalizada englobando a madeira e a 
resina por árvore foram então computadas po2% árvore no período de 
resinagem, a diferentes classes de produtividade de resina e de 
seus respectivos custos de produção. Estas informações estão 
agrupadas na Tabela 31. 

Os custos mínimos e máximos, respectivamente US$ 
0,40/arv/ano e US$ 0,80/arv/ano, bem como a produção de resina de 
1,5 kg/arv/ano e 3,5 kg/arv/ano, respectivamente. Essas classes 
de custos e produção, contêm uma ampla variação, buscando 
contemplar as diversas situações que se podem encontrar na 
realidade desse ramo de atividade, nas diversas empresas. 

As rendas reportadas na Tabela 31, devem ser comparadas 
com aquelas da coluna 5 da Tabela 30 que é na realidade a receita 
oriunda da floresta não resinada. 

É evidente que na idade em que o valor da Tabela 31 for 
superior ao valor da coluna 5 da Tabela 30, há uma indicação que 
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resinar é vantajoso financeiramente para o custo e produção de 

resina considerado. 

Os gráficos de renda líquida por árvore para as classes de 

produção 1,5 kg; 2,0 kg; 2,5 kg; 3,0 kg e 3,5 kg, estão nas 

Figuras 49 a 53, respectivamente. 

ÏABKLA 29. PObBÇIO 60 ? 0 I M COäÖCIll C02 CASCA POS AHÎ0BI (a3) 1 CláSSES BI 
UÏILIZAÇS0, PÂSA SBSIBAMS 1110 BSS1BÂB1S. 

1BADI 
1A0 BSSI1AMS ÜSIiAMS 

1BADI 
LÊM11AÇÔ0 SUMHA CELULOSE CdUClÂL UHlMCáO SKEEáElñ CSLULOSS OMBC1ÂL 

15 0,9246 0,2258 0,1326 0,3830 0,8199 0,2202 0,1374 0,3775 

17 0,1939 0,2605 0,1308 0,4952 0,9592 0,2105 0,2180 0,4787 

19 0,2061 0,2810 0,1218 0,6089 0,0696 0,2902 0,2167 0,5765 

21 0,2940 0,2929 0,1297 0,7166 0,1459 0,3076 0,2140 0,6675 

23 6,3984 0,3041 0,1173 0,8198 0,2286 0,2991 0,2202 0,7479 

TABELA 30. RECEITAS DA MADEIRA COMERCIÂLIZAVEL m US$/ARVORE PARA 
FLORESTAS NAO RESINADAS E RESINADAS, POR IDADE. 

IDADE NAO RESINADAS RESINADAS 

LAMIN. SERR. CELÜL. TOTAL LAMIN. SERR. CELÜL. TOTAL 

15 0,32 1,92 0,27 2,51 0,26 1,87 0,27 2,40 

17 1,35 2,21 0,26 3,82 0,65 1,79 0,44 2,88 

19 2,68 2,39 0,24 5,31 0,90 2,47 0,43 3,80 

21 3,82 2,49 0,26 6,57 1,90 2,61 0,43 4,94 

23 5,18 2,58 0,23 7,99 2,97 2,54 0,44 5,95 
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TABILâ 31. BBC8IÏA LÏQOIM CAPIÏAUÎIDA (HAB81ËA * M I M ) 19 CLASSES 1)1 IMM, 
PBODOÇÍO Dl USIBA 8 rosos M PBODOÇSO PÂBÂ CAM MOSE KSI MM. 

PBODOÇÍO IDADE SAFSA 2JSÎ0S S PBOÏÏ m a m ft g/are/ai so) 

0,40 9,45 0,59 0,55 0,69 0,65 0,70 •,75 0,89 

17 2 2,32 2,13 1,93 1,73 1,55 1,36 1,16 0,96 0,78 
1,5 19 4 3,97 3,68 3,39 3,09 2,80 2,52 2,21 1,93 1,64 

21 6 5,78 5,38 4,99 4,57 4,18 3,78 3,38 2,97 2,57 
23 8 8,99 7,58 7,05 6,52 6,00 5,48 4,95 4,43 3,90 

17 2 2,66 2,47 2,27 2,07 1,89 1,78 1,50 1,38 1,12 
2,0 19 4 4,82 4,53 4,24 3,94 3,65 3,37 3,06 2,78 2,49 

21 6 7,15 6,75 6,36 5,94 5,55 5,15 4,75 4,34 3,94 
23 8 10,22 9,71 9,19 8,65 8,13 7,61 7,08 6,56 6,03 

17 2 2,98 2,79 2,59 2,39 2,21 2,02 1,82 1,62 1,44 
2,5 19 4 5,64 5,35 5,06 4,76 4,47 4,19 3,90 3,68 3,31 

21 6 8,49 8,09 7,70 7,28 6,89 6,49 6,99 5,68 5,28 
23 8 12,33 11,82 11,29 10,76 10,24 9,72 9,19 8,67 8,14 

17 2 3,31 3,12 2,92 2,72 2,54 2,35 2,15 1,95 1,77 
3,6 19 4 6,49 6,28 5,91 5,61 5,32 5,04 4,73 4,45 4,16 

21 6 9,86 9,46 9,07 8,65 8,26 7,86 7,46 7,05 6,65 
23 8 14,46 13,95 13,42 12,89 12,37 11,85 11,32 10,80 10,27 

17 2 3,64 3,45 3,25 3,05 2,87 2,68 2,48 2,28 2,10 
3,5 19 4 7,31 7,02 6,73 6,43 6,14 5,86 5,55 5,27 4,98 

21 6 11,20 10,80 10,41 9,99 9,60 9,20 8,80 8,39 7,99 
23 8 16,56 15,96 15,52 14,99 14,47 13,95 13,42 12,90 12,37 
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PRODUÇÃO: 1,5 k g / A R V O R E / A N O 

VALOR EM DOLAR/ARVORE 

4 6 
PERIODO DE RESINAGEM (anos) 

NAO RE8INADA8 
U8« 0,60 

U88 0.40 

U8C 0,70 

U88 0,60 

U88 0,60 

FIGURA 49. EVOLUÇÃO DA RENDA LIQUIDA FOR ARVORE PARA VARIOS 
NÍVEIS DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DE RESINA E UMA 
PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 1,5 kfi/ARV/ANO. 

PRODUCAO: 2 ,0 k g / A R V O R E / A N O 

VALOR EM DOLAR/ARVORE 

PERIODO DE RESINAGEM (anos) 

MAO RE8INADA8 — U 8 $ 0.40 U8$ 0,60 

U88 0,60 U8S 0,70 U8« 0.80 

FIGURA 50. EVOLUÇÃO DA RENDA LIQUIDA POR ARVORE PÁRA VARIOS 
NÍVEIS DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DA RESINA E UMA 
PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 2,0 kß/ARV/ANO. 
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PRODUÇÃO: 2,5 k g / A R V O R E / A N O 

VALOR EM DOLAR/ARVORE 

PERIODO DE RESINAGEM (anos) 

NAO RE8INAOA8 UBS 0.40 U8$ 0,60 
-o- U8$ 0,60 U88 0,70 U8« 0.80 

FIGURA 51. EVOLUÇÃO DA RENDA LIQUIDA POR ARVORE PARA VARIOS 
NÍVEIS DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DA RESINA E UMA 
PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 2,5 kg/ARV/ANO. 

PRODUCAO: 3 ,0 k g / A R V O R E / A N O 

VALOR EM DOLAR/ARVORE 

PERIODO DE RESINAGEM (anos) 
NAO RE81NADA8 -+- U88 0,40 -*- U88 0,60 
08« 0,60 U8t 0,70 U88 0,80 

FIGURA 52. EVOLUÇÃO DA RENDA LIQUIDA POR ARVORE PARA VARIOS 
NÍVEIS DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DA RESINA E UMA 
PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 3,0 kg/ARV/ANO. 

•j r.: 1 d'.. 



PRODUÇÃO: 3 ,5 k g / A R V O R E / A N O 

VALOR EM DOLAR/ARVORE 

PERIODO DE RES1NAQEM (anos) 
NAO RE8INA0A8 U8» 0.40 US9 0,60 

U88 0,60 U88 0.70 U8$ 0.80 

FIGURA 53. EVOLUÇÃO DA RENDA LIQUIDA POR ARVORE PARA VARIOS 
NÍVEIS DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DA RESINA E UMA 
PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 3,5 kg/ARV/ANO. 

Ao analisar a renda líquida por árvore, constata-se que 
se a produção for em média até 1,5 kg/arv/ano, não é vantajoso 
resinar ou no máximo há um empate técnico no 8Q ano de resinagem, 
quando o custo de produção for de US$ 0,40/arv/ano (Figura 49). 

A Figura 50 indica que para uma produção de 2,0 
kg/arv/ano, a resinagem é vantajosa a partir do 62 ano ou para o 
89 ano, considerando custos de produção de no máximo 
US$ 0,50/arv/ano. 

Já para uma produção de 2,5 kg/arv/ano e un) custo de 
produção de resina alto, ou de US$ 0,80/arv/ano, há um empate no 
8° ano de resinagem, sendo conseqüentemente vantajoso resinai' a 
custos inferiores a este patamar com retornos mais altos a partir 
do 62 ano (Figura 51). 
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Os gráficos apontam que quando se tem produções médias 
superiores a 3,0 kg/arv/ano, o manejo incluindo a resinagem, é 
nitidamente melhor que quando não se emprega essa atividade, 
chegando a ter-se uma receita líquida por árvore superior a 
US$ 8,00, se o custo de produção for baixo. 

As Figuras apresentadas (49 a 53), indicam que para os 
preços de madeira e resina considerados, é vantajoso resinar, 
desde que se tenha uma produção de resina por árvore acima de 2 
kg/arv/ano e um custo de produção médio em torno de 
US$ 0,50/arv/ano. 

Deve ser ressaltado no entanto, que o mercado de 
comercialização da madeira e da resina são muito instáveis e 
qualquer alteração nos mesmos podem modificar totalmente as 
receitas e conseqüentemente a renda líquida. Portanto, qualquer 
análise sobre os resultados aqui apresentados é necessário que se 
faça previamente, uma atualização dos preços de vendas, 
atualizando-se os gráficos. 
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5. COMCLUSOBS E RECOMENDAÇÕES: 

•O modelo de RICHARDS mostrou-se mais eficiente para 
estimar o crescimento cumulativo das variáveis estudadas, seguido 
pelo modelo de PRODAN. 

•Os modelos testados apresentaram erros médios altos para 
diâmetros e principalmente para estimar o volume em decorrência 
da alta variabilidade deste nas várias idades consideradas. 

•Os ajustes para o grupo resinado resultou sempre erros 
médios menores, indicando que os dados desse grupo, tornaram-se 
menos heterogeneos, devido à redução no crescimento acarretado 
pela resinagem. 

•Os parâmetros m do modelo de RICHARDS apontam que o grupo 
resinado atingirá o valor assintótico mais cedo que o não 
resinado. Por outro lado, os valores assintóticos das resinadas 
serão inferiores ao outro grupo, conforme indicam os coeficientes 
bQ do referido modelo. 

•Recomenda-se que ajustes para expressar o crescimento por 
árvore sejam feitos após estratificação dos dados em classes de 
desenvolvimento da variável desejada. 

•0 teste "t" indicou que os dois grupos de árvores eram 
iguais aos 15 anos e assim permaneceram após 8 anos de resinagem, 
em todas as variáveis analisadas. 

•Apesar do teste estatístico ter indicado que a resinagem 
não tornou os dois grupos de árvores diferentes, as curvas médias 
de crescimento das variáveis estudadas mostram um afastamento 
gradual com o avanço da idade, levando a pressupor que as 
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amostras tendem a tornarem-se menos afins para um período maior 
de resinagem. 

•A redução no incremento em volume foi de 14,99% e da 
altura total de 12,02%, enquanto que os diâmetros ao longo do 
tronco das resinadas sofreram reduções de 6% até 16,49%. 

•A tendência de crescimento do diâmetro ao longo do tronco 
das duas amostras foram idênticas. No entanto, as resinadas 
tiveram um menor crescimento, estando pois em um patamar 
inferior, com conseqüências no sortimento das árvores. 

•A resinagem não afetou a forma das árvores, até tornou-as 
mais cilindricas. Contudo, as bitolas comerciais estão a níveis 
inferiores de altura comparadas com às não resinadas. 

•As funções spline cúbicas, mostraram-se eficientes para 
expressar a forma e o volume dos troncos. 

»0 toco e a ponteira, considerados como resíduos, 
participaram com 2,5% do volume total aos 15 anos, reduzindo-se 
para 1,6% aos 23 anos de idade, tanto para resinadas como para 
não resinadas. 

•A porção 0,1 a l,8m, onde instala-se as faces de 
resinagem, representa mais que 13% do volume total produzido 
pelas árvores resinadas. 

•No período de resinagem, houve um incremento considerável 
no volume para laminação, em ambos os grupos analisados. 

•Ao final do período estudado, as resinadas produziram uma 
menor quantidade de volume total e comercial, da ordem de 26,01 e 
25,52 m /ha, respectivamente. 

•A amostra partiu de volumes comerciais idênticos aos 15 
anos e ao final, as árvores não resinadas tinham 60,26 e 1,78 m^ 
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mais volume que as resinadas, respectivamente para laminação e 
o 

serraria. Para celulose, a vantagem era de 36,52 m^/ha para o 
grupo resinado. 

•A quantidade maior de volume para laminação e serraria 
favorável às não resinadas, deveu-se principalmente à redução no 
incremento diamétrico ao longo do tronco das resinadas e também 
pelo direcionamento dado à tora do painel, que foi destinada para 
celulose, mesmo quando tinha bitola para ser laminada. 

•Considerando-se as condições impostas quanto aos preços, 
custos, taxa de capitalização e densidade/ha, a floresta sob 
resinagem gerou maiores receitas líquidas após 8 anos de 
resinagem, da ordem de US$ 504/ha, ou 17,76% mais renda que a 
alternativa de não resinar. 

•A resinagem indica ser vantajosa para locais em que a 
produção média de resina por árvore/ano seja superior a 2,5 kg, 
desde que os custos de produção sejam em média de no máximo 
US$ 0,50/arv/ano. 

•Os gráficos construídos com rendas por árvore, permitem 
avaliar a vantagem ou não de resinar, a partir do conhecimento 
prévio da produção por arv/ano e respectivos custos médios. 

•Evidentemente, os resultados aqui apresentados, são 
diretamente influenciados pelos preços de comercialização da 
madeira e da resina, os quais alteram-se constantemente. 

/ 

•Recomenda-se portanto, que qualquer análise sobre a 
vantagem ou não em se resinar, considere os valores de 
comercialização praticados no mercado, atualizando-se os preços 
da madeira e da resina, para toiviar a comparação válida. 



•Deve-se salientar que a produção de resina bem como a 
redução no crescimento é afetado pela qualidade de sítio, pela 
largura e comprimento das estrias e pela concentração do 
estimulante químico, conforme mencionado por vários autores 
citados neste trabalho. Recomenda-se portanto, que outras 
pesquisas sejam feitas em condições diferentes com metodologia 
semelhante, possibilitando assim a comparação dos resultados. 



6. SUMMARY : 

The objectives of this research were to study the effects of 
tapping on diameter, height and volume growths of Pinus 
elliottii Engelm., var. elliottii trees, as well as to analyse 
their economic implications. The complete stem analysis 
technique was used for reconstitution of the past growth of 44 
representative trees, being 22 of them tapped during a cycle of 8 
years. The American tapping method was used with blazes of ± 2 
cm wide, and length equal to the tree DBH, establishing 4 panels 
on each face, totalizing 8 years of tapping. The chemical 
stimulant applied on the blazes was sulfuric acid with 
concentration of 40%. Four yield functions were tested to fit 
diameter, height and volume on age, being the Chapman-Richards 
biological model the best one for fitting these variables on age. 
The growth reduction due to tapping was 14,99% for volume, inside 
bark, 12,02% for height, and from 6% to 14,49% for diameter up 
the stem. The "t" test showed no significant differences in 
growing of these 3 variables at 95% significance level. The 
tapping did not cause changings in the stem forms. Meanwhile, as 
there was an diametric increment reduction, the minimum 
commercial diameters layed down at lower heights for the tapped 
trees, causing volumetric reductions when the sorting was done. 
Cubic spline functions proved to be efficient to search on tree 
stem form, as well as, to calculate partial and total tree 
volumes. At the end of the period of study, tapped trees 
produced 26,01 and 25,52 m3/ha, respectively for total and 
commercial volume, less than untapped trees. Tapped and untapped 
trees had the same volumes at age 15 years, while at age 23, 
untapped trees had 60,26 and 1,78 m3/ha more volume than the 
tapped ones, respectively for veneer and sawmill. Meanwhile the 
tapped trees had a pulp volume of 36,52 m3/ha more than the 
untapped ones. The tapped forest gave an income of 17,76% more 
than the untapped forest, that is, US$ 504/ha, for imposed 
conditions of prices, costs, capitalization rate, and density per 
hectare, for a eight years tapping period. The results indicated 
that tapping is profitable when resin average production per tree 
is above 2,5 kg per year, while production costs do not surpass 
US$ 50/tree/year. 
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