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OBJETIVOS

Conhecer a variabilidade entre as árvores 
clonais de Eucalyptus saligna Smith 
plantadas em um mesmo sítio;

Estudar a densidade básica e a composição 
da madeira e as propriedades da celulose 
kraft;

Determinar o tamanho das amostras e o 
número mínimo de repetições nas 
avaliações tecnológicas. 



MATERIAL

Espécie estudada: Povoamento clonal de um 

único genótipo de Eucalyptus saligna

Localização da área e época de coleta da 
amostra:

Horto Florestal Barba Negra - Riocell S.A., 
Coletadas no mês de julho de 1997.



ETAPAS DA PESQUISA

1a Etapa: Estudo da variabilidade entre 
árvores clonais (15 árvores).

Determinação do tamanho da 
amostra.

2a Etapa: Determinação do número de 
repetições
(1 única árvore).



ANÁLISES REALIZADAS

Extrativos
Lignina
Cinzas

Determinações dendrométricas

Densidade  básica

Análises  químicas

Cozimento  kraft

Álcali ativo: 18,5%;

Sulfididade: 20%;

Relação licor/madeira: 4:1;

Temperatura máxima: 170OC

Tempo até a temp. máxima: 90 min.;

Tempo à temp. máxima: 60min..



Análises dos licores após o  cozimento

pH
Álcali ativo consumido base madeira

Análises da celulose

Rendimento bruto

Rendimento depurado

Alvura

Número kappa

Solubilidade em NaOH5%

Viscosidade intrínseca



Onde:

N = Número mínimo e estimado de árvores;
n = Número de repetições a adotar
t1-α-/2 = Valor estatístico para a distribuição “t”de

Student, (15 árvores, t95% = 2,145; 10 árvores, 
t95% = 2,262)

DP = Desvio padrão;
IC = Intervalo de confiança.

Número mínimo e estimado de árvores a 
amostrar por análise

N = {[(t1-α-/2 × DP) ÷ (IC ÷ 2)]2}

Erro metodológico e estimativa do número de 
repetições

n = {[(t1-α-/2 × DP) ÷ (IC ÷ 2)]2}



CONCLUSÕES 

Foram notadas significativas variações entre as 
árvores para algumas das propriedades da 
madeira e da celulose;

madeira com baixa densidade básica e baixo 
coeficiente de variação.
Apesar disso:
N = árvores a amostrar = 7
N = repetições necessárias = 3/amostra;

análises químicas da madeira:
* lignina mais homogênea (CV=4,55%) 
N = 6 árvores;
* extrativos (CV = 30,87%)
N = 11 árvores;
* cinzas (CV = 19,1%)
N = 9 árvores.



muito cuidado na amostragem e no preparo da 

madeira para análises químicas e cozimentos;

cozimentos exigem cerca de 13 a 14 árvores 

como tamanho da amostra;

cozimentos precisam ser repetidos entre 4 a 6 

vezes;

qual a intensidade e o tipo de erro que 

queremos cometer?

CONCLUSÕES 



SUGESTÃO 1

Para avaliações de densidade básica da 
madeira de povoamentos clonais ou 
não, executar sempre um pré-teste de 
variabilidade para encontrar o número 
de árvores a amostrar. Em situações 
como a do presente estudo, onde a 
densidade básica mostrava pequena 
variabilidade entre árvores , foram 
necessárias 7 árvores a amostrar. Para 
cada árvore amostrada, repetir a 
determinação de densidade básica 3 
vezes para se ter um valor médio 
representativo e mais exato;



SUGESTÃO 2

Para avaliações dos cozimentos da madeira 
sugere-se, como rotina, colherem-se 15 
árvores do povoamento, sorteadas ao acaso. 
De cada árvore, retirar discos de 2 a 2,5 cm 
de espessura, os mais similares possíveis, a 
50 cm da base, 25%, 50%, 75% e 100% da 
altura comercial. 
De cada disco, para cada altura e para 

cada uma das 15 árvores, retirar cinco 
fatias de mesmo ângulo de madeira. 
Compor 5 amostras de madeiras,  

contendo cada amostra, uma fatia de 
madeira por altura de todas as 15 árvores.
Picar manualmente as fatias em cavacos. 

Assim teremos  5 amostras de madeiras na 
forma de cavacos para 5 cozimentos (ou 
cinco repetições).



Cada amostra conterá todas as 15 
árvores em todas as  suas 5 alturas 
amostradas  e com a madeira nas 
mesmas proporções  como ocorrem  
nas árvores.

O ângulo a fatiar os discos vai 
depender da quantidade total que se 
pode colocar dentro do digestor para o 
cozimento.  É importante que toda 
madeira picada representativa do 
tratamento seja utilizada. 

Em geral, o ângulo  a fatiar pode 
variar de 30 a 60o, dependendo do 
tamanho do digestor e da densidade da 
madeira. 

Toda a amostra deve ser 
introduzida no digestor e convertida a 
celulose. 


