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BIOMETRIA DE GENÓTIPOS DE EUCALIPTO CULTIVADOS NA REGIÃO 

CENTRAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

RESUMO: A silvicultura brasileira se destaca no cenário mundial de produção 

de madeira, oriunda de floresta plantada, para a indústria de papel e celulose e 

para geração de energia termoelétrica. Dentre as espécies utilizadas, aquelas 

pertencentes ao gênero Eucalyptus têm possibilitado os maiores ganhos de 

produtividade, além da diversidade de produtos gerados. O desenvolvimento 

da atividade silvicultural no Mato Grosso do Sul pode ser considerada recente 

no cenário brasileiro. Isto fez com que as espécies e híbridos utilizados nos 

plantios deste Estado fossem trazidos de outras unidades da federação, 

havendo a possibilidade de determinado material genético não se adaptar às 

condições edafoclimáticas de regiões específicas, principalmente no que tange 

aos genótipos considerados de múltiplo uso. As espécies de eucalipto, bem 

como os híbridos interespecíficos obtidos pelos programas de melhoramento 

genético apresentam elevada capacidade de adaptação às mais diversas 

condições de clima e solos brasileiros. Entretanto, estes programas tendem a 

priorizar determinadas regiões, geralmente aquelas em que a atividade em 

questão já está instalada. O objetivo deste trabalho foi obter avaliar a 

adaptabilidade de sete híbridos interespecíficos de eucalipto e da espécie 

Corymbia citriodora na região central do Mato Grosso do Sul. Foram avaliadas 

a matéria seca e carbono acumulado nos ramos e folhas provenientes da 

primeira desrama, quantificação da biomassa de serapilheira, diâmetro de copa 

e cobertura de copa, altura total de planta, diâmetro à altura do peito, volume 

de madeira por hectare, retidão, bifurcação e cilindricidade. Os híbridos 

apresentaram superioridade à espécie C. citriodora quanto às características 

morfológicas para a produção de madeira. O híbrido Toreliodora apresentou o 

maior potencial de acúmulo de carbono nos ramos e folhas por ocasião da 

primeira desrama. Os híbridos apresentaram o mesmo desempenho quando 

consideradas as características diâmetro de copa e percentagem de cobertura 

da copa, evidenciando sua potencialidade para uso em sistemas silvipastoris.  

 

Palavras-chave: Eucalyptus spp.; Corymbia citriodora; qualidade da madeira; 

uso múltiplo.  
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BIOMETRY OF EUCALYPTUS GENOTYPES CULTIVATED IN THE 

CENTRAL REGION OF MATO GROSSO DO SUL 

 

ABSTRACT: The Brazilian silviculture featured in the world stage of wood 

production arises from planted forests to the industry of paper and cellulose and 

to the thermoelectric energy production. Among the utilized species, the ones 

appertained to the gender Eucalyptus have enabled most of the gains in 

productivity, as well as the diversity of generated products. The development of 

the silviculture activity in Mato Grosso do Sul can be considered recent in the 

Brazilian scenario. This led the species and the crossbreed utilized in the 

planting of this State to be brought from other units of the federation, having the 

possibility of certain genetic material not adapting to the edaphoclimatic 

conditions in the specific regions, mainly regarding the genotypes considered of 

multiple usage. The species of eucalyptus as well as the interspecific 

crossbreed obtained through programs of genetic improvement present high 

capacity of adaptation to the more diverse conditions of Brazilian climate and 

soil. However, these programs tend to prioritize certain regions, generally the 

ones in which the activity in discussion is already installed. The objective of this 

study was to examine the adaptability of seven interspecific crossbreeds of 

eucalyptus and of the specie Corymbia citriodora in the central region of Mato 

Grosso do Sul. The dry matter and the carbon accumulated in the branches and 

leaves stemming from first pruning, quantification of the biomass of litterfall, 

diameter of the crown and crown cover, total height of the plant, diameter to the 

breast height, volume of wood per hectare, rectitude, bifurcation and cylindricity. 

The crossbreed presented superiority to the C. citriodora specie regarding the 

morphological characteristics for the produce of wood. The Toreliodora 

crossbreed presented the highest potential of carbon accumulation in the 

branches and leaves by occasion of the first pruning. The crossbreed the same 

output when considering the diameter of the crown and the percentage of the 

crown cover, highlighting their potential for usage in agroforestry systems. 

 

 

Keywords: Eucalyptus spp.; Corymbia citriodora; quality of the wood; multiple 

usage. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A demanda por produtos florestais originados de florestas plantadas 

tem sido alavancada nos últimos anos pela necessidade do uso racional 

imposta pela legislação e pela limitação da madeira proveniente de florestas 

nativas. Para suprir o aumento desta demanda, têm-se intensificado a 

implantação de novos povoamentos florestais com espécies capazes de 

fornecer madeira para diversas aplicações. Neste âmbito, as espécies do 

gênero Eucalyptus possuem elevado potencial de utilização, uma vez que 

produzem madeira para diversas finalidades de uso, o que a torna a espécie 

florestal com maior área de exploração no mundo (SANTIAGO, 2013; SFB, 

2017). 

A liderança mundial ocupada pelo Brasil no setor de papel e celulose 

proveniente da madeira de eucalipto se deve à junção do emprego de 

tecnologias e condições naturais de clima e solo que proporcionam elevadas 

produtividades. Enquanto a produtividade de uma floresta plantada na Europa 

é de aproximadamente 10 m³ ha-1 ano-1, 18 m³ ha-1 ano-1 no Chile; no Brasil a 

produtividade média fica entre 40 e 50 m³ ha-1 ano-1 (CARVALHAES, 2015).  

Da área total de 7,84 milhões de hectares cultivados com eucalipto no 

Brasil em 2016, 34% pertencem às empresas do segmento de celulose e 

papel. Em segundo lugar, com 29%, encontram-se proprietários independentes 

e pequenos e médios produtores do programa de fomento florestal, que 

investem em plantios florestais para comercialização da madeira in natura. Na 

terceira posição, está o segmento de siderurgia a carvão vegetal, que 

representa 14% da área plantada, seguido pelos Investidores Financeiros com 

10%, painéis de madeira e pisos laminados com 6%, produtos sólidos de 

madeira 4% e outros com 3%. (IBÁ - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 

2017). 

A crescente demanda por alimentos, madeira e biocombustíveis, e as 

restrições para abertura de novas áreas para a agropecuária e para exploração 

de madeira nativa, justificam o avanço de lavouras e de florestas plantadas 

sobre áreas com pastagens, principalmente, aquelas em algum estágio de 

degradação.  
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No que tange à atividade silvicultural no Estado de Mato Grosso do Sul, 

esta tem se concentrado na geração de diversos produtos, como carvão 

vegetal, toras e madeira serrada, óleos essenciais produzidos a partir de folhas 

de eucaliptos e, ainda, madeira para produção de celulose e papel, sendo o 

único Estado da Região Centro-Oeste a desenvolver tal atividade (IBÁ, 2017). 

A demanda crescente por madeira, ocasionada pela expansão 

agroindustrial em Mato Grosso do Sul possibilitou a retomada de investimentos 

nos plantios florestais. Nesse contexto, o governo estadual elaborou, em 2009, 

o Plano Estadual para o Desenvolvimento Sustentável de Florestas Plantadas, 

com informações sobre a demanda do Estado por produtos florestais 

madeireiros e não madeireiros. O Programa Estadual de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Bioenergia MS) 

definiu as Florestas Energéticas como uma de suas quatro plataformas 

temáticas. Nas ações necessárias ao desenvolvimento desta cadeia no Estado, 

o programa prioriza o processo de seleção e indicação de materiais genéticos 

adaptados às condições edafoclimáticas de Mato Grosso do Sul. O objetivo do 

programa foi apoiar a execução de projetos de pesquisa, de extensão e de 

inovação nas instituições de ensino superior e/ou de pesquisa do Estado de 

Mato Grosso do Sul a fim de fortalecer os grupos de pesquisa nos Eixos 

Estruturantes do Programa BIOENERGIA-MS (Biodiesel, Bioetanol e 

Biomassa), contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico, social e 

cultural do Estado de Mato Grosso do Sul.  

Dentre as espécies florestais mais plantadas em Mato Grosso do Sul 

estão Eucalyptus urophylla, E. camaldulensis, E. grandis, Corymbia citriodora e 

os híbridos “urograndis” (E. urophylla x E. grandis) e “urocam” (E. urophylla x E. 

camaldulensis).  

As condições ambientais verificadas em algumas áreas do Estado 

proporcionam boas médias de produtividade, atingindo 38 m³ ha-1 ano-1 ao 

passo que, em outras regiões, os níveis de produtividade não se mostram 

satisfatórios (CHAEBO et al., 2011).  

Trabalho realizado pelo IPEF (2017) mostrou que a produtividade média 

dos híbridos testados, nos sítios tropicais, foi 38 m3 ha-1 ano-1, com variação de 

10 a 70 m3 ha-1 ano-1 entre o sitio de menor e maior produtividade. Dentro de 

cada sítio observou-se uma ampla variação entre os genótipos, com diferença 
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de 48% dos médios para os mais produtivos, chegando a 150% do menos para 

o mais produtivo. Tais resultados mostram a importância da escolha correta do 

material genético. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a biometria de diferentes 

híbridos interespecíficos de eucalipto e do genótipo Corymbia citriodora, 

classificados como de múltiplo uso quando submetidos às condições 

edafoclimáticas da região central do estado de Mato Grosso do Sul.   
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2. REVISÃO GERAL DE LITERATURA 

 

O Brasil está entre os principais produtores de celulose, papel e painéis 

de madeira no mundo, com exportações que trazem inegáveis contribuições 

para a balança comercial, além de gerar muitos empregos e renda em todas as 

regiões do País. Por sua relevância para o desenvolvimento social, ambiental e 

econômico nacional, o setor tem investido também para transformar 

subprodutos e resíduos dos processos industriais em produtos inovadores, 

renováveis e que contribuam para o fortalecimento de uma economia de baixo 

carbono (IBÁ, 2017). 

Entre os municípios que detém maior área destinada à silvicultura no 

Mato Grosso do Sul em 2016, destacam-se Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, 

que ocupam o topo do “ranking”, com áreas superiores a 200.000 hectares por 

município. Além destes, outros municípios, embora com menor área, também 

se destacam, tais como: Brasilândia e Selvíria (MS) (IBGE, 2016). 

Nesta perspectiva, o setor florestal madeireiro e não-madeireiro e os 

demais produtos que configuram esta economia, possuem dinâmica própria, 

determinada pela oferta de madeira em tora e de produtos não-madeireiros e 

pela produtividade total do ecossistema das áreas de floresta. Mesmo que cada 

produto defina uma cadeia produtiva específica e os diversos níveis de 

mercado entre sua extração e o consumidor final, as condições que definem a 

sua dinâmica de desenvolvimento estão centradas no marco regulatório legal 

para a gestão das áreas de florestas públicas, em regime de concessão 

(GIROTO; SANTOS, 2015). 

 

2.1 O gênero Eucalyptus 

 

O gênero Eucalyptus sp. é originário da Oceania e concentra a grande 

maioria de suas espécies na Austrália. Até o momento foram catalogadas mais 

de 730 espécies, sendo aproximadamente 20 espécies utilizadas para fins 

comerciais em todo o mundo (SANTAROSA et al., 2014). 

Por causa de sua relevante capacidade de adaptação edafoclimática e 

ao seu grande número de espécies, a cultura do eucalipto foi implantada no 
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Brasil e despontou como alternativa promissora para plantios florestais 

comerciais de múltiplo uso (COUTINHO et al., 2004).  

Um ponto altamente favorável ao Brasil é o encurtamento do ciclo 

produtivo do eucalipto devido às condições climáticas favoráveis, tanto em 

relação às amplitudes térmicas amenas quanto à precipitação pluvial e à 

radiação solar abundantes (STAPE et al., 2010).  

A produtividade dos povoamentos florestais com eucalipto atingida em 

solos brasileiros é a maior evidenciada mundialmente (IBA, 2015). O aumento 

na produtividade média do eucalipto no Brasil está diretamente ligado a 

programas de aperfeiçoamento das práticas silviculturais, ao melhoramento 

genético e à biotecnologia. Segundo Gonçalves et al. (2008), citados por  

Caterina (2017), o potencial de produtividade do eucalipto no Brasil é ainda 

maior do que se é observado, pois o gênero ainda não alcançou a capacidade 

máxima em capturar e utilizar luz, água e nutrientes.  

As florestas plantadas do setor brasileiro de celulose e papel 

apresentam excelentes níveis de produtividade – maior rendimento de celulose 

por metro cúbico de madeira por hectare ao ano e menor ciclo de crescimento 

– quando comparadas às de outros países. No Brasil, a produtividade média 

das florestas de eucalipto é de 44 m3 ha-1 ano-1, no Chile 25 m3 ha-1 ano-1, 

Portugal e Espanha 11 m3 ha-1 ano-1, além disso, o Brasil apresenta o menor 

ciclo de desenvolvimento da cultura, obtendo rotação em sete anos, enquanto 

no Chile a cultura completa seu ciclo entre 10 e 12 anos e, em Portugal e 

Espanha este ciclo se estende entre 12 e 15 anos (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL – ABCP, 2010). 

Zobel e Jett (1995) relatam que a alta variabilidade do gênero 

Eucalyptus, em termos do número de materiais genéticos existentes e amplas 

diferenças nas características da madeira, permite que inúmeras aplicações 

tecnológicas sejam possíveis. Assim, um determinado material genético de 

eucalipto pode ser considerado de múltiplo uso, podendo sua madeira ser 

utilizada tanto na forma sólida quanto como matéria-prima para indústria de 

polpa (celulose) e siderurgia (carvão), e, ainda, para fabricação de painéis 

reconstituídos.   

Uma vez que as árvores podem ser colhidas após vários anos e em 

diferentes momentos, a biomassa das árvores mitiga o risco de flutuações de 
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rendimento anual devido à seca, às doenças e às pressões de pragas, bem 

como a outros estresses bióticos ou abióticos. Isso permite uma melhor 

combinação da fonte de biomassa com a demanda. Muitas destas vantagens 

se devem ao fato de que as árvores geralmente podem ser colhidas durante 

todo o ano e continuam a crescer ano após ano, o que reduz o risco de 

flutuações anuais de produção (HINCHEE et al., 2009). 

 

2.2 Produção não madeireira 

 

Os produtos florestais não madeiráveis – PFNMs são recursos 

provenientes de florestas nativas, sistemas agroflorestais e plantações 

florestais puras. São considerados PFNMs as frutas, castanhas, resinas, látex, 

óleos essenciais, fibras, forragem, fungos, fauna e madeira para a fabricação 

de artesanato e plantas medicinais (PEDROSO et al., 2011). 

Esses produtos possibilitam a subsistência para muitas comunidades, 

sendo de grande importância para a economia rural e regional e também 

desempenham um papel importante na cultura, identidade, folclore e práticas 

espirituais locais, além de proporcionar às comunidades rurais importantes 

recursos para subsistência, tais como, remédios, alimentos e abrigo, além de 

ser fonte de renda. Constam nas estatísticas de exportação, do Brasil, como o 

palmito de açaí, o fruto do açaí, a castanha do caju, a erva mate, o pequi, a 

castanha-do-pará, guaraná, cacau, látex, os óleos essenciais, as sementes, as 

gomas, as cascas, as folhas e os peixes ornamentais, porém em magnitudes 

pequenas (GIROTO; SANTOS, 2015). 

A produção nacional de folhas de eucalipto, destinadas à indústria de 

extração de óleo essencial, apresentou crescimento de 5,0% no ano, 

totalizando 38.285 toneladas, com valor de produção avaliado em R$ 2,3 

milhões. Com destaque para os Estados de Minas Gerais e São Paulo (IBGE, 

2016). 

 

2.2.1. Óleos essenciais 

 

Segundo Vitti e Brito (2003), os rendimentos de óleo essencial, 

produzidos pelo C. citriodora, variam de 1 a 1,6%, ou seja, a cada tonelada de 
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biomassa foliar destilada pode-se extrair de 10 a 16 kg de óleo. A concentração 

do seu componente principal, o citronelal, varia entre 65 e 85%.  No Brasil o 

óleo de C. citriodora é comercializado bruto, ou então, tendo como base o 

citronelal, para obter-se o citronelol, o hidroxicitronelal e o mentol. 

Em estudos sobre as atividades antifúngica e elicitora de fitoalexinas do 

C. citriodora em plantas de soja e sorgo, Bonaldo et al. (2007) observaram um 

alto potencial do C. citriodora na proteção de plantas, tanto pelo controle direto 

de fitopatógenos, agindo no crescimento micelial e na germinação dos esporos, 

como pelo controle indireto através da ativação de mecanismos de defesa nas 

plantas estudadas. 

A ação do óleo essencial de C. citriodora e do extrato de nim sob a 

antracnose em frutos de maracujá foi observada através da redução 

significativa da severidade da doença. Sendo verificado para o tratamento com 

o óleo essencial de C. citriodora a 3 μL mL-1 e  5 μL mL-1,  uma redução na 

severidade da doença de 20% e 35,0%, respectivamente. O óleo essencial de 

C. citriodora apresentou uma inibição do crescimento micelial de 100% para 

todas as concentrações testadas (OLIVIERA et al., 2013). 

 

2.3 Produção madeireira  

 

Apesar da queda observada em quase todos os setores de produção de 

madeira em 2016, este segmento registrou leve aumento no valor de produção 

(0,4%), totalizando R$ 16,6 bilhões. O valor de produção da silvicultura 

respondeu por 82,8% deste total, alcançando R$ 13,7 bilhões, incremento de 

3,0% frente ao ano anterior. Apenas o segmento de madeira em tora 

apresentou aumento de produção em 2016. A silvicultura também segue 

ganhando espaço em relação à extração vegetal na produção madeireira 

nacional. A produção de carvão vegetal em 2016 foi de 5.501.726 toneladas, 

sendo 90,1% proveniente da silvicultura e 9,9% do extrativismo vegetal. Já na 

produção de lenha, o extrativismo vegetal colaborou com 31,9% de um total de 

78.252.842 m3, enquanto a silvicultura teve participação de 68,1% (IBGE, 

2016). 
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2.3.1 Carvão vegetal  

 

Em 2016, a produção de carvão vegetal proveniente de florestas 

plantadas acompanhou o fraco desempenho registrado na atividade industrial, 

principalmente no setor de siderurgia. Apresentou recuo de 8,0%, totalizando 

4.957.238 toneladas, com valor de produção estimado em R$ 2,5 bilhões. Esta 

quantidade responde por 90,1% da produção total de carvão vegetal no Brasil. 

Deste volume, 4.900.515 toneladas são provenientes de áreas de plantio de 

eucalipto. Com as principais indústrias consumidoras do produto situadas em 

Minas Gerais, o estado foi responsável pela produção de 79,8% da produção 

nacional (3.954.475 toneladas), quantidade 11,43% inferior à registrada em 

2015 (IBGE, 2016).  

 

2.3.2 Lenha  

 

Os materiais de melhor qualidade para uso energético são os que 

possuem maior densidade básica da madeira, que, por sua vez, aumenta com 

a idade. A densidade aparente e o rendimento gravimétrico em carvão vegetal 

são as variáveis mais influenciadas pelas características da madeira (CASTRO 

et al., 2013). 

A produção nacional de lenha da silvicultura alcançou 53.297.902 m3 em 

2016, redução de 2,3% em comparação ao ano anterior, apresentando valor de 

produção de R$ 2,2 bilhões. Os estados da Região Sul respondem por 64,2% 

do total. O Paraná, mesmo apresentando uma retração de 8,9% no ano, segue 

liderando a produção nacional com 13.830.644 m3. Na sequência aparecem o 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A produção de lenha de eucalipto 

responde por 85,8% do total obtido em áreas plantadas, enquanto a lenha de 

pinus representa 5,6%(IBGE, 2016). Nenhum município de Mato Grosso do Sul 

aparece entre os 20 maiores municípios produtores de lenha do País.  

Com a crescente demanda por fontes renováveis de energia, estudos a 

respeito do potencial de geração de energia elétrica a partir da biomassa 

florestal têm sido realizados no Brasil e no mundo, relatando o potencial da 

biomassa, inclusive a madeira, para a geração de energia limpa. Entretanto, 

para aumentar a eficiência de conversão de madeira em energia é necessária a 
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adoção de tecnologias mais apropriadas para combustão, carbonização e 

geração de energia elétrica. Além disso, como afirma Moreira (2011) é de 

fundamental importância levar em consideração os custos de coleta e a 

logística do aproveitamento da biomassa florestal para avaliar o seu verdadeiro 

potencial para geração de energia e calor. Os desafios a serem enfrentados 

pela produção florestal para fins energéticos, citados por este autor, quando 

trata dos custos de coleta e logística, se justificam pelo elevado teor de 

umidade da biomassa florestal aliado a uma densidade relativamente baixa, 

variando entre 400 e 900 kg m-3, além, é claro, da necessidade de se buscar 

um material genético de melhor qualidade, mais produtivo, de maior rendimento 

e mais adaptado ao clima e ao solo da região de sua implantação. Uma 

produção sustentável significa implantar uma floresta economicamente viável, 

socialmente justa e com cuidados especiais com o meio ambiente, tais como: 

produzir regulando os ciclos hidrológicos, recuperando áreas degradadas, 

contribuindo no controle da erosão e da qualidade do solo, conservação da 

biodiversidade e provisão de oxigênio para o planeta. 

 

2.3.3 Madeira em tora para papel e celulose  

 

A madeira destinada à indústria de papel e celulose apresentou nova 

variação positiva em 2016, com produção de 85.152.174 m3, crescimento de 

10,8% em comparação ao período anterior, e valor de produção de R$ 5,2 

bilhões. O Paraná apresentou expressivo aumento de 43,9% na produção 

madeireira, consequência da ampliação do parque industrial no estado. Com 

esta expansão, o estado foi alçado à posição de maior produtor nacional de 

madeira em tora para papel e celulose, totalizando 15.902.730 m3. Mato 

Grosso do Sul participa com 8,9% da produção de madeira em tora para papel 

e celulose, totalizando 7.565.756 m3, com destaque para o município de Três 

Lagoas com produção de 2.701.660 m3. Do volume total de madeira destinada 

à indústria de papel e celulose, 80,2% teve origem em áreas de plantio de 

eucalipto, matéria-prima para produção de celulose de fibra curta, enquanto 

18,8% foram provenientes de florestas de pinus, utilizado principalmente como 

matéria-prima para a produção de celulose de fibra longa e papel de qualidade 

superior (IBGE, 2016). 
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2.3.4 Madeira em tora para outras finalidades  

 

Em 2016 a produção nacional de madeira em tora para outras 

finalidades, que inclui o uso na construção naval, indústria de móveis, 

construção civil, fabricação de pallets, entre outras atividades, apresentou 

incremento de 3,1%, totalizando 48.498.596 m3, com valor de produção 

avaliado em R$ 3,8 bilhões. A produção de eucalipto representou 54,7% deste 

montante, enquanto a produção proveniente de florestas de pinus 

correspondeu a 41,9% (IBGE, 2016). 

A indústria brasileira de árvores plantadas é, atualmente, uma referência 

mundial, tendo em vista sua atuação pautada pela sustentabilidade, 

competitividade e inovação. Destinadas à produção de celulose, papel, painéis 

de madeira, pisos laminados, carvão vegetal e biomassa, as árvores plantadas 

são fonte de centenas de produtos e subprodutos presentes em nossas casas 

e atividades cotidianas; exercem papel fundamental na mitigação dos efeitos 

das mudanças climáticas; e proveem diversos serviços ambientais, como a 

regulação dos ciclos hidrológicos, o controle da erosão e da qualidade do solo, 

a conservação da biodiversidade e a provisão de oxigênio para o planeta.  

Müller (2013) pondera que a produção de madeira serrada de eucalipto 

ainda é pequena, embora se acredite que, em um curto espaço de tempo, esta 

situação será revertida, devido ao aperfeiçoamento de técnicas de desdobro, 

secagem e beneficiamento da matéria-prima. Em função das boas 

características apresentadas, afirmam Jaeger e Ziger (2007), o eucalipto é 

cultivado em grande escala no Brasil e tem se destacado como fonte potencial 

de matéria prima, substituindo madeiras de espécies provenientes de florestas 

nativas.  
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4. ARTIGO 

 

BIOMETRIA DE GENÓTIPOS DE EUCALIPTO CULTIVADOS NA REGIÃO 

CENTRAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

RESUMO: O objetivo nessa pesquisa foi avaliar o crescimento inicial de oito 

genótipos de eucalipto considerados de múltiplo uso na região central de Mato 

Grosso do Sul. O experimento foi conduzido em Campo Grande – MS, em 

delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições. Foram utilizados 

sete genótipos de eucalipto provenientes de cruzamentos interespecíficos 

Toreliodora, Grancam 1277, Urograndis I-144, Urograndis 224, Urograndis 

1528, Urocam VM e Urocam VM1) e o Corymbia citriodora. Aos 18 meses após 

o plantio foram avaliadas a matéria seca e carbono acumulado nos ramos e 

folhas provenientes da primeira desrama e a quantificação da biomassa seca.  

Aos 24 meses após o plantio foram determinadas as características diâmetro 

de copa e cobertura de copa e, aos 44 meses após o plantio, avaliaram-se as 

variáveis: altura total de planta, diâmetro à altura do peito, volume de madeira 

por hectare, retidão, bifurcação e cilindricidade. Com base nos resultados 

conclui-se: os clones apresentaram superioridade à espécie C. citriodora 

quanto às características morfológicas para a produção de madeira. O híbrido 

Toreliodora apresentou o maior potencial de acúmulo de carbono nos ramos e 

folhas por ocasião da primeira desrama. Os híbridos Urocam VM, Urocam VM1 

e Urograndis 224 apresentaram o mesmo desempenho quando consideradas 

as características diâmetro de copa e percentagem de cobertura da copa, 

evidenciando suas potencialidades para uso em sistemas silvipastoris.  

 

Palavras-chave: Eucalyptus spp.; Corymbia citriodora; qualidade da madeira.  
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BIOMETRY OF SEVEN EUCALYPTUS GENOTYPES AND A CORYMBIA 

GENOTYPE FOR MULTIPLE USE IN THE CENTRAL REGION OF MATO 

GROSSO DO SUL 

 

 

ABSTRACT:The objective of this research was to evaluate the initial growth of 

eight eucalyptus genotypes considered to be of multiple use in the central 

region of Mato Grosso do Sul. The experiment was conducted in Campo 

Grande - MS, in a randomized complete block design, with four replications. 

Seven eucalyptus clones were obtained from interspecific crosses (Toreliodora, 

Grancam 1277, Urograndis I-144, Urograndis 224, Urograndis 1528, Urocam 

VM and Urocam VM1) and Corymbia citriodora. At 18 months after planting the 

dry matter and carbon accumulated in the branches and leaves from the first 

deciduous and the quantification of the dry biomass were evaluated. At 24 

months after planting, the crown diameter and crown cover characteristics were 

determined and, at 44 months after planting, the following variables were 

evaluated: total plant height; diameter at breast height; volume of wood per tree; 

volume of wood per hectare; straightness, bifurcation and cylindricity. Based on 

the results, it was concluded that the clones presented superiority to the C. 

citriodora species as regards morphological characteristics for wood production. 

The Toreliodora clone presented the highest potential of carbon accumulation in 

the branches and leaves at the first desrama. The Urocam VM, Urocam VM1 

and Urograndis 224 clones presented the same performance when considering 

the canopy diameter and crown cover percentage, evidencing their potential for 

use in silvipastoral systems. 

  

Keywords: Eucalyptus spp.; Corymbia citriodora; wood quality. 
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4.1 Introdução 

 

A versatilidade no uso da madeira, bem como sua qualidade, a elevada 

capacidade de adaptação às diferentes condições edafoclimáticas e o rápido 

crescimento tem proporcionado bons índices de produtividade e inúmeras 

vantagens do gênero Eucalyptus sobre outras espécies arbóreas (BELTRAME 

et al., 2012). 

Em diversos países o eucalipto tem sido utilizado como matéria-prima 

para a produção de madeira serrada, destinado para fabricação de móveis e 

para a construção civil. Entretanto, o uso da madeira de eucalipto como 

matéria-prima na indústria de produtos sólidos no Brasil começou a ser mais 

efetivo a partir da década de 1990, sendo as árvores plantadas e manejadas 

para esta finalidade (GONÇALEZ et al., 2006).  

Além da demanda para fins energéticos e produção de papel e celulose 

no Brasil, o eucalipto tem sido cultivado com o objetivo de fornecer madeira 

para usos mais nobres: (madeira serrada, laminação, fabricação de móveis, 

etc.), levando o setor madeireiro a uma nova realidade (SOUZA et al., 2012).  

De modo geral, os povoamentos florestais são formados pelo clone de 

eucalipto que apresenta elevada produtividade, boa propagação no viveiro e 

fácil manejo principalmente nos primeiros dois anos após o plantio, que 

proporcionará menores custos de produção (SANTOS et al., 2015). Entretanto, 

determinados clones de eucalipto podem não apresentar desempenho estável 

em ambientes com características edafoclimáticas distintas daquelas para a 

região onde foram desenvolvidos (VENCOVSKY; RAMALHO, 2006; CASTRO 

et al., 2016), tornando necessários estudos sobre o comportamento silvicultural 

destes clones em outras regiões.  

 Segundo Chaebo et al. (2010), Mato Grosso do Sul possui condições 

ambientais que proporcionam médias de produtividade próximas à média 

nacional, entretanto, em algumas regiões do Estado as produtividades são 

pouco satisfatórias. Tal fato pode ser atribuído à inexistência de programas de 

pesquisa que visem o manejo e o melhoramento genético do eucalipto no 

Estado. 

Apesar de ser o quarto Estado em área com povoamento florestal de 

eucalipto no Brasil (ABRAF, 2013; IBGE 2015), Mato Grosso do Sul possui 
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poucos estudos sobre clones de eucalipto para uso múltiplo da madeira, pois a 

quase totalidade destes povoamentos é utilizada para suprir a demanda das 

indústrias de papel e celulose implantadas no Estado. Contudo, em 2009 o 

governo estadual traçou metas para o aumento da produção de madeira 

serrada (SEPROTUR, 2009), no intuito de fornecer matéria-prima para polo 

madeireiro do Estado, o que têm demandado informações sobre o 

comportamento silvicultural de clones classificados como de uso múltiplo.  

 O presente trabalho teve por objeto avaliar a biometria de sete híbridos 

de eucalipto considerados de múltiplo uso e o Corymbia citriodora na região 

central de Mato Grosso do Sul. 

 

4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Local do experimento e condições edafoclimáticas 

 

O experimento foi instalado em dezembro de 2012 em solo classificado 

como Neossolo Quartizarênico Órtico, conforme o Sistema Brasileiro de 

Classificação do Solo, estabelecido pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA (2013), no município de Campo Grande, MS, nas 

coordenadas geográficas: latitude 20°26’21” S e longitude 54°32’27” W. O 

padrão climático da região é descrito, segundo Köppen (1965), como 

pertencente à faixa de transição entre Cfa e Aw tropical úmido, com verão 

chuvoso e inverno com precipitações pluviais inferiores a 100 mm mensais.  

Na Tabela 1 são apresentados os dados pluviosidade, correspondentes 

ao período de execução do ensaio experimental. Os dados foram coletados na 

estação meteorológica situada na Embrapa Gado de Corte, Latitude: 20º 26’ 

52.32” S e Longitude: 54º 43’ 07.74” O.    

 

Tabela 1. Dados da pluviosidade no município de Campo Grande (MS).            

Mês/Ano 2012 2013 2014 2015 2016 

Jan 210,80 212,00 160,40 245,80 382,60 

Fev 171,80 216,40 110,80 161,00 185,20 

Mar 57,20 186,80 155,00 72,60 190,00 

Abr 58,88 226,80 49,40 100,00 70,80 

Mai 76,80 15,20 183,00 135,60 206,80 
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Jun 244,40 182,40 54,20 40,40 48,80 

Jul 14,80 51,00 119,20 87,20 54,00 

Ago 1,20 0,00 17,20 8,60 65,60 

Set 122,00 101,80 65,80 225,40 37,00 

Out 125,00 119,40 19,00 95,60 91,40 

Nov 190,20 249,60 225,60 150,00 116,80 

Dez 181,00 170,80 364,20 190,80 164,20 

 Fonte: Cemtec (MS) -http://www.cemtec.ms.gov.br/. 
 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados da análise química do solo 

da área experimental. Foram coletadas amostras nas camadas de 0-20 cm e 

20-40 cm. As análises foram realizadas conforme protocolos estabelecidos por 

EMBRAPA (2011). Os teores de argila, silte e areia da área em estudo são 

131, 45 e 824 g kg-1, respectivamente. 

 

Tabela 2. Análise química do solo da área experimental. 

Amostras 

Prof(cm) 

       Ph       

 Água   CaCl2 

P  
ppm 

K  
Ppm 

Ca Cmolc/dm3 Mg Cmolc/dm3 Al Cmolc/dm3 M.O. g/kg 

0-20 5,49   4,58 50 46 0,9 0,5 0.7 23,5 

20-40 5,37   4,47 47 20 0,6 0,7 0,9 17,2 

O solo foi amostrado e analisado de acordo com protocolos estabelecidos pela 

EMBRAPA (2011),  

 

4.2.2 Preparo da área 

 

Para neutralizar a acidez do solo na área experimental, 60 dias antes do 

plantio, foram aplicados a lanço de 2,0 t ha-1 de calcário dolomítico (PRNT de 

85%), sendo incorporado com uma grade com 18 discos de 32 polegadas de 

diâmetro. Após 30 dias da aplicação do calcário, aplicou-se a lanço e sem 

incorporação 500 kg ha-1 de gesso agrícola.  

 

4.2.3 Material Genético 

 

Os tratamentos foram oito genótipos de eucalipto classificados como de 

uso múltiplo: Corymbia citriodora; Toreliodora (Eucalyptus toreliana x Corymbia 

citriodora); Grancam 1277 (E. grandis x E. camaldulensis); Urograndis I-144 (E. 

grandis x E. urophylla); Urograndis 224 (E. grandis x E. urophylla); Urograndis 
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1528 (E. grandis x E. urophyla); Urocam VM (E.urophyla x E. camaldulensis); 

Urocam VM1 (E. urophyla x E. camaldulensis). 

 

4.2.4 Plantio 

 

As mudas foram plantadas em dezembro de 2012, após a abertura dos 

sulcos de plantio com sulcador, onde foram aplicados 120 kg ha-1 de P2O5, 

utilizando como fonte o superfosfato simples.  

Para o plantio, foi utilizado o próprio tubete da muda para abrir a cova, 

de modo a evitar a formação de câmaras de ar próximo ao sistema radicular. 

As mudas apresentavam aproximadamente 30 cm de altura e foram irrigadas 

com um sistema de gotejamento (um gotejador de vazão de 5L dia-1 planta-1), 

com frequência e volume de aplicação controlada com auxílio de tensiômetros 

(20 e 30 cm de profundidade) e a curva de retenção de umidade do próprio 

solo, considerando uma lâmina máxima de 11,75 mm. O período de irrigação 

foi de dezembro de 2012 a novembro de 2013. 

A adubação de cobertura foi realizada em duas épocas (três e nove 

meses após o plantio), com aplicação de 120 g planta-1 do formulado NPK 20-

00-20 com 0,5% de boro e 0,5% de zinco em cada cobertura, conforme 

proposto por Gonçalves (1995).  

 

4.2.5 Condução do experimento 

 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com 

quatro repetições para cada tratamento. O espaçamento utilizado foi de 3m x 

2m, sendo cada parcela experimental constituída por 48 plantas, distribuídas 

em 6 linhas com 8 plantas cada.  

Foram avaliadas as seguintes características: 

1. Matéria seca da desrama – aos 18 meses de idade, quando 80% das 

árvores atingiram o DAP de seis centímetros, foi realizada a desrama para se 

obter 2 m de fuste livre de galhos laterais.  Na ocasião foram coletadas 

amostras de folhas e ramos de 40 árvores por parcela, por genótipo, permitindo 

a quantificação da matéria seca de folhas e ramos. O material foi separado, 
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acondicionados em sacos de papel, seco em estufa de circulação forçada de 

ar, com temperatura de 65°C até atingir peso constante. 

2. Massa seca da serapilheira – aos 18 meses, foram recolhidas seis 

amostras simples do material vegetal acumulado sobre o solo, por parcela, 

para formar uma amostra composta, sendo três amostras na linha (coletadas a 

1 m das árvores adjacentes) e três nas entrelinhas (coletadas a 1,5 m das 

árvores adjacentes), utilizando-se um gabarito de 50 cm x 50 cm (0,25 m2). 

Para tanto, retirou-se todo o material vegetal na área delimitada pelo gabarito. 

O material coletado foi separado em folhas e galhos, sendo acondicionados em 

sacos de papel, para posterior secagem em estufa de circulação forçada de ar 

a 65°C, até atingir peso constante.  

3. Carbono proveniente do material da desrama – foram retiradas 

amostras de ramos e folhas de cada parcela para a determinação do teor de 

carbono no material proveniente da desrama. As amostras foram 

acondicionadas em sacos de papel e secas em estufa de circulação forçada de 

ar a 65°C, até apresentarem peso constante. Depois de secas, as amostras 

foram pesadas e moídas para posterior determinação do teor de carbono por 

meio de um autoanalisador de carbono e nitrogênio (Leco CN 628), conforme 

metodologia proposta por Kanda et al (2004).   

4. Retidão e bifurcação – aos 24 meses, foram atribuídas às árvores, 

notas de 1 a 5, conforme escala proposta por Malinovski et al (2006), sendo a 

nota 1 correspondente a um fuste subdesenvolvido com tortuosidade, podendo 

conter forte ramificação e/ou bifurcação, e a nota 5, ao fuste retilíneo.  

5. Cilindricidade – aos 24 meses, foram atribuídas às arvores, notas de 1 

a 3, conforme escala proposta pelos autores citados no item anterior, sendo a 

nota 1 relativa ao fuste com baixa cilindricidade e a nota 3, ao fuste com elevada 

cilindricidade.  

6. Diâmetro de copa (DC) e cobertura de copa (CC) – avaliadas aos 24 

meses de idade, por meio de fotografias aéreas (resolução de 5.000 

megapixels), tiradas dos 120 m² centrais das parcelas, com o uso de Veículo 

Aéreo Não Tripulado – VANT (conhecido como DRONE, equipado com câmera 

GoPro). Os voos foram realizados entre 11h00 e 12h00, em dia de sol pleno, a 

50 metros da superfície do solo.  As imagens capturadas, utilizando-se o plano 

de voo, foram processadas pelo programa Agisoft PothoScan para obter o orto 
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mosaico e o ArgiScan para quantificar a cobertura do corpos, no programa 

AUTOCAD.  

7. Altura – a altura total das árvores foi obtida aos 44 meses de idade.  

8. Diâmetro à altura do peito (DAP) – obtido a 1,3 metros acima do nível 

do solo com uma suta, aos 44 meses de idade.   

9. Volume de madeira por hectare – obtido pela multiplicação do volume 

de madeira da árvore pelo número de árvores.  

 

4.2.6 Análise estatística 

  

Os dados foram submetidos à análise de variância e, posteriormente, em 

caso de diferenças significativas entre variâncias até 5% de significância, as 

médias foram comparadas pelo teste de Scott Knott até 5% de probabilidade, 

utilizando-se o software SISVAR (FERREIRA, 2008). 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios de matéria seca de 

ramos (MSR), matéria seca de folhas (MSF), quantidade de carbono fixado nos 

ramos (CR) e quantidade de carbono fixado nas folhas (CF).  

 

Para as características MSF e CF, verifica-se valores superiores para o 

C. citriodora em relação aos demais, tendo o Urocam VM e Urocam VM 1 

apresentado os menores valores. Para as características MSR e CR, nota-se a 

formação de três grupos: o maior valor para MSR e CR foi encontrado para o 

híbrido Toreliodora, seguido pelo grupo formado pelos genótipos C.citriodora, 

Grancam 1277 e Urograndis 224, os demais clones formaram o grupo com os 

menores valores.  

 

Para as características CR e CF, Tabela 03, todos os genótipos 

apresentaram proporcionalidade em relação as suas respectivas MSR e MSF, 

na primeira desrama, realizada aos 18 meses de idade, corroborando Paixão et 

al., (2006), ao afirmarem que quanto maior a produção de ramos e folhas, 

maior será a quantidade de carbono acumulado nestas partes da planta, 
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elevando o potencial dos povoamentos florestais no acúmulo deste elemento e 

no atendimento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. Ainda de 

acordo com estes autores, os ramos e as folhas ocupam a terceira e quarta 

posições, respectivamente, em quantidade de carbono acumulado em um 

povoamento florestal, ficando atrás do fuste e do sistema radicular.  

 

Tabela 3. Valores médios de matéria seca de ramos (MSR), matéria seca de 
folhas (MSF) e quantidade de carbono acumulado nos ramos (CR) e 
nas folhas (CF) provenientes da primeira desrama dos genótipos de 
eucalipto realizada aos 18 meses de idade. Campo Grande, MS. 2018. 

Tratamentos 
MSR  

(Kg ha-1) 
MSF  

(Kg ha-1) 
CR  

(Kg ha-1) 
CF  

(Kg ha-1) 

Corymbia citriodora 1.120 b 500 a 528,82 b       248,09 a 

Toreliodora 1.660 a 190 d 780,85 a  92,91 d 

Grancam 1277 1.020 b 170 d 479,93 b 84,97 d 

Urograndis 224 1.060 b 260 c 499,11 b       130,71 c 

Urograndis I-144    730 c 160 d 343,84 c         81,21 d 

Urograndis 1528   860 c 410 b 406,16 c       205,86 b 

Urocam VM  910 c  73 e 429,23 c 36,28 e 

Urocam VM1     790 c  68 e 370,66 c 33,79 e 

CV (%) 12,25 10,84 12,25 10,84 

Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
a 5% de probabilidade. 

 

Dessa forma, para mensurar a quantidade de carbono acumulada por 

uma planta, é imprescindível a análise da quantidade de serapilheira produzida 

por cada material genético, pois as folhas e ramos que sofreram desrama 

natural devem ser contabilizados na quantificação do carbono acumulado pelo 

sistema.  

 Os diferentes genótipos apresentam diferentes intensidades de desrama 

natural, que é a perda de folhas e ramos da planta após encerrarem suas 

atividades fisiológicas ou em resposta às condições oferecidas pelo meio 

ambiente e mostra a grande plasticidade de adaptação do gênero Eucalyptus.  

Na Tabela 4 são apresentadas as produtividades médias de serapilheira 

de cada genótipo estudado, para folhas e ramos. Verifica-se a formação de três 

grupos para as duas características avaliadas.  

 

Para a massa de serapilheira proveniente das folhas (MSFs), coletada 

aos 18 meses, por ocasião da primeira desrama, os clones Grancam 1277, 
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Urograndis 224, Urograndis I 144, Urocam VM e Urocam VM 1 apresentaram 

valores semelhantes entre si e superiores aos demais, tendo o C. citriodora 

acumulado menor quantidade de folhas na serapilheira. A quantidade de 

material de serapilheira é altamente influenciada pela capacidade da desrama 

natural, portanto, quanto maior a intensidade de desrama natural, maior será a 

serapilheira depositada.  

 

Tabela 4. Quantidade de serapilheira acumulada (kg ha-1), proveniente de 
folhas (MSFs) e de ramos (MSRs) para as diferentes genótipos de 
eucalipto. Campo Grande, 2018. 

Tratamentos  MSFs   MSRs            MSFs+MSRs 
_______________________________________________________________ 
Corymbia citriodora     851,65 c  347,60 b  1.199,25 c 

Toreliodora   1.108,85 b  416,51 a  1.525,36 b 

Grancan 1277  1.285,50 a  589,34 a  1.874,84 a 

Urograndis 224  1.311,12 a  346,04 b  1.657,16 b 

Urograndis I – 144  1.351,25 a  299,21 b  1.650,46 b 

Urocam VM   1.495,00 a  458,51 a  1.953,51 a 

Urocam VM1   1.336,25 a  411,70 a  1.747,95 a 

_______________________________________________________________ 

CV (%)       13,48    16,32    15,82 
_______________________________________________________________ 
Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
a 5% de probabilidade. 

 

Os clones Toreliodora, Grancam 1277, Urocam VM e Urocam VM 1 

superaram os demais genótipos quanto à massa de serapilheira proveniente 

dos ramos (MSRs). O clone Urograndis 1528 apresentou o menor valor para 

esta característica, sendo inferior ao C. citriodora, Urograndis 224 e Urograndis 

I-144. 

Esses resultados corroboram Fotan (2007) e Cacau (2008) ao 

concluírem que quanto maior o índice de área foliar de uma determinada 

espécie, menor será a incidência de radiação fotossinteticamente ativa no 

interior do povoamento. Esta condição proporcionará maiores níveis de morte 

de folhas e ramos, já que estes passam a ser drenos de energia, e não mais 

fontes de produção de energia para a planta.  
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Na Tabela 5 são apresentados os valores médios de diâmetro de copa e 

cobertura de copa dos diferentes materiais genéticos de eucalipto quando 

avaliados aos 24 meses após o plantio. A cobertura de copa é resultado direto 

do diâmetro de copa das árvores, explicando, portanto, a mesma distribuição 

dos grupos de árvores, em que o Urograndis 224, Urocam VM e Urocam VM 1 

foram iguais entre si e superiores aos demais. O C. citriodora foi o genótipo 

com o menor diâmetro e cobertura de copa.  

 Estes valores e os agrupamentos tendem a modificar-se à medida que 

as árvores crescem, pois, segundo Balloni e Simões (1980), a competição pela 

sobrevivência e fixação das plantas em um povoamento florestal se torna 

efetiva após o quinto ano de idade, aumentando em proporção direta ao 

crescimento das árvores.  

 De acordo com Daniel, Bittencourt e Gelain (2004), o gênero Eucalyptus 

possui espécies adaptadas às práticas silvipastoris porque possuem copas 

estreitas que permitem a penetração de luz direta e difusa, facilitando o 

crescimento das plantas, quando o espaçamento e o manejo forem adequados.  

A avaliação dos eucaliptos quanto ao diâmetro e cobertura de copa é 

fundamental para o emprego desta espécie em sistemas integrados de 

produção, evitando perdas de produtividade das culturas do sub-bosque. De 

acordo com Hardy et al (2004) a quantidade de radiação interceptada é 

determinada por características da copa, assim como pela localização e pelo 

tamanho das clareiras existentes no dossel. Neste sentido, menores valores de 

diâmetro e cobertura de copa possibilitariam maior penetração de luz direta e 

difusa para o sub-bosque, oportunizando maiores produtividades dos cultivos 

intercalares às árvores de eucalipto.  

 
Tabela 5. Médias de diâmetro de copa (DC) e cobertura de copa (CC) dos 

diferentes genótipos de eucalipto aos 24 meses de idade. Campo 
Grande, MS, 2018. 

Tratamentos DC (m) CC (%) 

Corymbia citriodora 1.89 c 44.51 c 

Toreliodora 2.23 b 68.58 b 

Grancam 1277 2.14 b 61.11 b 

Urograndis 224 2.48 a 75.46 a 

Urograndis I-144 2.29 b 69.93 b 
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Urograndis 1528 2.17 b 63.21 b 

Urocam VM 2.39 a 75.92 a 

Urocam VM1 2.41 a 76.49 a 

CV (%) 9.21 15.68 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
a 5% de probabilidade. 
 

Na Tabela 6 são apresentadas as médias de altura total, DAP e volume 

de madeira por hectare referente aos oito genótipos de eucalipto estudados. 

  

Tabela 6. Médias de altura (ALT), diâmetro na altura do peito (DAP) e volume  
de madeira por hectare (VMHa) dos genótipos de eucalipto aos 44 meses de  
idade - Campo Grande, MS, 2018. 

Tratamentos ALT (m)         DAP (cm)  VMHa (m³) 

Corymbia citriodora 7,78 c     6,42 c  19,05 d 

Toreliodora 12,86 b     9,72 b  71,41 c 

Grancam 1277 15,65 a    12,38 a  143,49 b 

Urograndis 224 16,87 a    14,19 a  200,00 a 

Urograndis I-144 17,02 a    12,91 a  167,00 b 

Urograndis 1528 16,51 a    13,17 a  170,39 b 

Urocam VM 18,16 a    13,32 a  190,26 a 

Urocam VM1 18,45 a    13,48 a  198,28 a 

CV (%)      8,27   6,37  16,85 

Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
a 5% de probabilidade. 

 

O emprego da madeira de eucalipto para a produção de laminados, 

tábuas e vigas depende diretamente da forma de seu fuste, sendo que quanto 

mais reto e cilíndrico e menos bifurcado, maior será seu aproveitamento. 

 Verifica-se para a altura, a formação de três grupos, sendo o grupo 

superior formado pelos clones Grancam 1277, Urograndis 224, Urograndis I-

144, Urograndis 1528, Urocam VM e Urocam VM1. O C. citriodora apresentou 

a menor altura entre os materiais genéticos estudados, tendo o Toreliodora 

apresentado valor intermediários.  

O crescimento em altura das árvores de eucalipto está relacionado à 

tolerância à competição, à eficiência quanto ao uso de recursos do ambiente e 

à constituição genética (BINKLEY, 2004; MACEDO et al., 2006; MAGALHÃES 

et al., 2007; BOYDEN, BINKLEY e STAPE, 2008; FERREIRA et al., 2016). 



35 

 

Conforme Vilas Bôas et al. (2009), a altura é um dos parâmetros mais seguros 

para avaliar a adaptação de uma planta ao local de plantio.  

A altura dominante de uma espécie ou clone, segundo Campos e Leite 

(2006), indica sua capacidade produtiva em um determinado local. Verificou-se 

que tanto para a variável altura como para o DAP, destacam-se, neste trabalho, 

todos os híbridos interespecíficos, à exceção do híbrido Toreliodora, que tem 

na sua composição genética o C. citriodora que permaneceu no grupo inferior.  

Os resultados obtidos estão em consonância aos apresentados por 

Queiroz et al. (2009) que verificaram a superioridade E. urophylla, E. grandis e 

dos híbridos Urograndis em DAP em relação a C. citriodora em experimento 

implantado no município de Paty do Alferes- RJ.   

 Vilas Bôas et al. (2009) e Del Quiqui et al. (2001) também verificaram 

menores valores de DAP para o C. citriodora quando comparado ao E. saligna, 

E. urophylla, E. robusta e E. grandis.   

 Em trabalho em sistemas integrados de produção com Urograndis I-144, 

Grancam 1277 e Urocam VM1, Ferreira et al. (2016) não encontraram 

diferenças para o volume de madeira por planta e por hectare entre os 

genótipos estudados, diferentemente do detectado neste trabalho, em que o 

Urocam VM1 superou, aos 44 meses, os genótipos Urograndis I-144 e 

Grancam 1277. Contudo, deve-se destacar que os espaçamentos utilizados 

foram distintos, e, segundo Pinkard e Neilsen (2003) e Oliveira et al. (2009), os 

incrementos em altura e diâmetro de caule, e, consequentemente, o volume de 

madeira por árvore, são altamente influenciados pelo arranjo espacial utilizado.   

Em povoamentos florestais que possuem como objetivo a produção de 

matéria-prima para serrarias, a desrama é uma técnica indispensável para a 

obtenção de madeira de boa qualidade. Em áreas com sistemas integrados de 

produção, a desrama também possibilita a redução do sombreamento no sub-

bosque, elevando, por conseguinte, a produção das forrageiras e culturas 

agrícolas (PORFÍRIO-DA-SILVA et al., 2009).  

As maiores médias de retidão e bifurcação foram obtidas pelos híbridos 

Toreliodora, Grancam 1277, Urograndis 224, Urograndis 1528 e Urocam VM, 

enquanto a menor nota foi atribuída ao C. citriodora. 

Na Tabela 7 são apresentadas as notas dos diferentes materiais 

genéticos de eucalipto quanto à retidão, bifurcação e cilindricidade.  
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Tabela 7. Notas médias de retidão e bifurcação (R&B) e cilindricidade (Cil.) dos 

diferentes genótipos de eucalipto - Campo Grande, MS, 2018. 
Tratamentos R&B Cil. 

Corymbia citriodora 2,24 c 1,86 c  

Toreliodora 2,76 a 2,31 a 

Grancam 1277 2,82 a 2,12 b 

Urograndis 224 3,00 a 2,30 a 

Urograndis I-144 2,59 b 2,30 a 

Urograndis 1528 2,96 a 2,38 a 

Urocam VM 2,77 a 2,33 a 

Urocam VM1 2,50 b 2,39 a 

CV (%) 13,70 12,07 

Significativo a 1% de probabilidade CV= coeficiente de variação. Médias seguidas por letras 
iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade 

 

 Ferreira et al. (2016) verificaram superioridade do clone Grancam 1277 

sobre os clones Urograndis I 144 e Urocam VM 1 aos 20 meses de idade, 

independente do arranjo espacial empregado no cultivo do eucalipto. Contudo, 

os autores ressaltam que apesar de terem apresentado notas inferiores à nota 

do Grancam 1277, o Urograndis I 144 e Urocam VM 1 também apresentaram 

notas com valores elevados, demostrando o potencial para produção de madeira 

serrada.   

Para cilindricidade, os clones Toreliodora, Urograndis 224, Urograndis 

144, Urograndis 1528, Urocam VM e Urocam VM 1 obtiveram notas semelhantes 

entre si e superiores ao Grancam 1277 e ao C. citriodora, tendo este último 

apresentado a menor nota. Segundo Scolforo e Figueiredo Filho (1993), a 

cilindricidade é influenciada pela espécie e pela idade da planta, obtendo 

maiores notas para esta característica quanto maior for a idade da árvore.  

Segundo Grosser (1980), citado por Scanavaca Jr. e Garcia (2003), 

quanto maior o adensamento de plantio, maior a possibilidade do 

desenvolvimento de troncos mais cilíndricos. Portanto, com o passar dos anos, 

os genótipos C. citriodora e Grancam 1277 podem se igualar aos demais clones 

estudados.  
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4.4 Conclusões 

 

Os clones apresentaram superioridade à espécie C. citriodora quanto às 

características morfológicas para a produção de madeira para serraria.  

O clone Toreliodora apresentou o maior potencial de acúmulo de 

carbono nos ramos e folhas por ocasião da primeira desrama.   

Os clones Urocam VM, Urocam VM1 e Urograndis 224 obtiveram a 

mesma performance quando consideradas as características diâmetro de copa 

e percentagem de cobertura da copa, evidenciando suas potencialidades para 

uso em sistemas silvipastoris no Estado.   

Os clones Urograndis I-144 e Urocam VM1 apresentaram menor 

quantidade de material retido na planta, isto é, maior desrama natural, 

consequentemente, menor gasto com desrama artificial. 
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