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5. CONCLUSÃO 
 
Dada a demanda por lenha, justifica-se a implementação 

da área de Eucalyptus grandis em sistemas produtivos para a 
demanda do mercado interno. A produção de floresta de 
eucalipto colabora para a preservação de áreas nativas diminui 
impactos ambientais, reduz impactos relacionados a emissão de 
gases relacionados ao efeito estufa, gera empregos evitando o 
êxodo rural e principalmente sendo uma fonte adicional de 
renda a proprietários rurais em relação a áreas degradadas 
subutilizadas e pastos degradados.  
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Tabela 5 – Coeficientes técnicos para um hectare de eucalipto 
durante 5 anos. 

Ano 
0 

Ano 
1 a 3 

Ano 
 4  

Ano 
 5 Descrição Especificação 

Qnt. Qnt. Qnt. Qnt. 
A 
- Insumos      

1 Sementes/mudas      
 Mudas de Eucalipto Tubetes 2625    
2 Fertilizantes/corretivos      
 Análise de solo  01    
 Fosfato natural Kg/ha 600    
 10-00-20 Kg/ha  657  657 
 Bórax Kg/ha  25   
 Sulfato de zinco Kg/ha 12,5    
 Calcário dolomítico Kg/ha 700    
3 Defensivos      
 Herbicida Glifosato L/ha 5    
 Formicida Blitz Kg/ha 0,384 0,320  0,064 
4 Outros      
 Condução de Brotação HD    0,69 
 Manut.  Aceiros,  estradas HM   2  
B Serviços      
1 Preparo do solo/plantio      
 Operações mecanizadas      
 Patrol HM 0,50    
 Pá  mecânica HM 0,50    
 Trator com distribuidor de calcário HM 1,00    
 Caminhão HM 0,07    
 Trator com Pulvarizador HM 1,50    
 Subsolador c/disco de corte HM 1,38    
 Grade niveladora HM 0,39    
 Sulcador HM 1,71    
 Tobata com carreta HM 12,98    
 Operações manuais      
 Adubação de plantio HD 3,24    
 Adubação de cobertura HD  3,24  3,24 
 Plantio HD 2,6    
 Replantio HD 0,11    
2 Tratos culturais      
 Combate às formigas  HD 2,08  1,56 0,52 
 Tobata com roçadeira HM 4,10 28,7   
 Roçadeiras manual HM 10,41 72,87   
 Roçadeiras manual HD 1,30 9,1   
3 Colheita      
 Motoserra HD   7,37  
 Lona para cobrir madeira M²   50  
 Motoserra HM   2,60  
4 Transporte Externo HM   7,41  
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De acordo com Antunes e Galo (2004), a espécie 
Eucaliptus grandis tem sua vida útil produtiva de três 
brotações, tendo uma queda de produção de 10% por brotação. 
O seu rendimento anual no primeiro corte será de 200 m³, no 
segundo corte será de 180 m³ e no terceiro corte será de 162 m³. 

 Segundo Moraes (1997), esta espécie apresenta 
densidade básica de 581 Kg/m³, facilitando assim o cálculo de 
transporte da madeira. 

A desbrota das cepas dar-se-á quando os brotos 
atingirem de 1,00 a 1,50 m, deixando os três melhores brotos 
distribuídos ao redor da cepa. 
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brotações será feita uma nova análise de solo, para verificar a 
necessidade de adubação.  

A máquina utilizada para a colheita será a moto-serra, 
que de acordo com a portaria normativa IBAMA nº 149, de 30 
de dezembro de 1992, será necessário ter a licença para porte e 
uso de moto-serra - LPU, que terá validade de 2 (dois) anos, 
tornando-se necessária a revalidação para uso. O corte da 
madeira  será em bizel com 20 cm de altura em relação ao solo. 
As toras terão 50 cm de comprimento, facilitando o manuseio e, 
sendo este o comprimento ideal para a venda da lenha (Figura 
4). A lenha empilhada de um hectare deve ser envolvida com 
50 metros de lona plástica para preservação da madeira e 
comercialização em pequenas quantidades para atender a 
demanda constante no mercado. 

 

 
Fonte: UFLA (2005). 
Figura 4 – Empilhamento do material colhido para transporte. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo estudar a 

viabilidade técnica da implantação de 60 hectares de 
Eucalyptus grandis na região do Distrito Federal. A floresta 
será destinada à produção de lenha para granjas, pizzarias e 
padarias do Distrito Federal. Serão implantados quatro talhões 
de 300 x 500 m e espaçamento das plantas de 2 x 2 m. Essa 
implantação será feita ao longo de quatro anos sendo um talhão 
por ano e, ao final do quarto ano será feita à primeira colheita, a 
partir dessa, todos os anos ocorrerão colheitas até o término do 
ciclo total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Viabilidade técnica, Lenha e Granjas.  
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− 600 kg/ha de fosfato natural, colocado no sulco; 
− 657 kg/ha da fórmula 10-0-20, (nitrato de 

amônia) dessa forma o potássio e o nitrogênio 
serão aplicados juntos sendo parcelado em duas 
aplicações, a primeira três meses após o plantio 
e a segunda 18 meses após o plantio; 

− 700 kg/ha de calcário dolomítico, com PRNT 
100%, aplicado em faixas de até 2 metros; 

− 5g de sulfato de zinco por planta; e  
− 10g de bórax por planta em cobertura, 

juntamente com o potássio e nitrogênio. 
A forma de plantio escolhida foi o semi-mecanizado, as 

mudas serão transportadas em bandejas dentro de uma carreta 
de 1 m³ que será puxada por um microtrator tobata, enquanto 
dois funcionários vão fazendo a distribuição das mudas nos 
sulcos. Outros dois funcionários vêm a seguir plantando. O 
plantio será feito no mês de outubro ou quando começarem as 
chuvas. 

O replantio será feito manualmente depois de 30 dias do 
plantio, caso o índice de perdas seja superior a 5%, na área total 
ou perdas localizadas. Para o replantio serão utilizadas mudas 
com o mesmo padrão. 

Nos primeiros três anos serão feitas roçadas de 
manutenção, sendo quatro roçadas no primeiro ano, duas no 
segundo e uma no terceiro, com a roçadeira sendo puxada pelo 
tobata entre linhas e entre plantas, e roçadeira manual para o 
coroamento das plantas. Essa quantidade de roçadas por ano 
não é fixo, irá depender da intensidade de chuvas, sendo que na 
época das águas os tratos culturais são mais constantes.  

A colheita será feita no final de setembro, ou um pouco 
antes das chuvas sendo preciso ter autorização do IBAMA. As 
toras serão mantidas no campo por dez dias, para a secagem da 
madeira, limpeza da área e condução de brotação de maneira 
adequada na época da chuva. Para garantir o crescimento das 
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com capacidade de 1 t, subsolador com disco de corte à 
profundidade de 45 cm, uma grade niveladora e um sulcador 
adubador à profundidade de 25 cm. 

O terreno será preparado 30 dias antes do plantio. 
A quantidade de mudas a serem utilizadas para cada 

hectare será de 2.625, tendo uma margem de perda de 5%. 
Essas mudas serão compradas do viveiro Pau Brasil situado na 
área especial nº 2 para indústria S/N entrada de Sobradinho DF.  

Para se ter um bom povoamento florestal, faz-se 
necessário o combate a formigas cortadeiras que geralmente 
são do gênero Atta (saúvas) e Acromyrmex (quenquéns).  

O combate inicial será realizado em toda a área a ser 
plantada, e numa faixa ao redor de 100 m de largura 120 dias 
antes do plantio, ou seja, no mês de junho, fazendo a operação 
de repasse no mínimo 60 dias antes do plantio que será no mês 
de agosto. A ronda será feita por um funcionário semanalmente 
até o período de formação da floresta, aos quatro meses e 
depois será feita de seis em seis meses. Havendo surto será 
combatido antes de completar os 06 meses. A ronda e o 
combate a formigas serão feitos antes do corte da floresta para 
propiciar condições adequadas ao desenvolvimento da brotação 
das cepas. 

O produto utilizado para o combate inicial e repasse, 
será a isca granulada Blitz, por apresentar custo baixo por 
metro quadrado. Sendo de fácil aplicação oferece menos riscos 
aos aplicadores e menor dano ao meio ambiente. 

O espaçamento utilizado será de 2 x 2 m, os quais 
favorecem os tratos culturais, e um rápido fechamento do 
docel, maior produção em volume por hectare, e é o indicado 
de acordo com o que se quer obter, a lenha.  

A fertilização mineral será feita de acordo com a análise 
química do solo, e com os níveis críticos dos principais 
elementos descritos na tabela 02. 

A primeira adubação se dará da seguinte forma:  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
O desenvolvimento da humanidade está intimamente  

relacionado ao uso das florestas. Até pouco tempo, a 
necessidade de madeira era suprida quase que exclusivamente 
por meio das florestas nativas, cuja destruição tem provocado, 
muitas vezes, danos irreversíveis a alguns ecossistemas 
(CENIBRA, s.d.). 

O consumo, cada vez maior, de produtos derivados da 
madeira faz com que haja uma crescente pressão sobre as 
florestas nativas. O corte dessas florestas tem sido feito sem 
critérios técnicos, pondo em risco a extinção de várias espécies 
vegetais de grande valor. Por isso, a implantação de florestas 
constitui-se em alternativa viável para a redução da pressão 
exercida sobre as florestas nativas (EMBRAPA, 2005). 

O eucalipto foi introduzido no Brasil em 1904, com o 
objetivo de suprir as necessidades de lenha, postes e dormentes 
das estradas de ferro na região sudeste. Apresenta-se como uma 
espécie vegetal de rápido crescimento e adaptada para as 
situações edafoclimáticas brasileiras. Durante o período dos 
incentivos fiscais, na década de 60, sua expansão foi ampliada. 
Esse período foi considerado um marco na silvicultura 
brasileira dada os efeitos positivos que gerou no setor 
(EMBRAPA, 2005). 

Um hectare de floresta plantada de eucalipto produz a 
mesma quantidade de madeira que 30 hectares de florestas 
tropicais nativas. No Brasil, dos 300 milhões de metros cúbicos 
de madeira consumidos por ano, somente 100 milhões provêm 
de plantios florestais (CENIBRA, s.d). 

Para que as florestas cultivadas consigam atender ao 
mercado consumidor, há a necessidade da escolha adequada da 
espécie e das técnicas silviculturais a serem empregadas. Além 
disso, essas florestas devem produzir madeira em quantidade e 
em qualidade compatíveis com a expectativa do mercado 
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(EMBRAPA, 2005). 
A lenha é provavelmente a fonte de energia mais antiga 

usada pelo homem e continua tendo grande importância na 
matriz energética brasileira, participando com cerca de 10% da 
produção de energia primária. A lenha pode ser de origem 
nativa ou de reflorestamento. Seus principais constituintes são a 
celulose (41-49%), a hemicelulose (15-27%), e a lignina (18-
24%), e seu poder calorífico inferior médio é de 4200 kcal/kg 
(17,57 MJ/kg) (INFOENER, 2005). 

A lenha tem recebido a denominação de energia dos 
pobres por ser parte significativa da base energética dos paises 
em desenvolvimento, chegando a representar até 95% de 
energia em vários países. Nos países industrializados, a 
contribuição da lenha chega ao máximo de 4% (REMADE, 
2005). 

Cerca de 40% da lenha produzida no Brasil é 
transformada em carvão vegetal. O setor residencial é o que 
mais consome lenha (29%), depois do carvoejamento. 
Geralmente a lenha é destinada a cocção dos alimentos nas 
regiões rurais. Uma família de oito pessoas necessita de 
aproximadamente 2 m3 de lenha por mês para preparar suas 
refeições. O setor industrial vem em seguida com cerca de 23% 
do consumo. As principais indústrias consumidoras de lenha no 
país são de alimentos e bebidas, cerâmicas e papel e celulose 
(REMADE, 2005). 

A mata nativa sempre foi uma fonte de lenha, que 
parecia inesgotável, devido à quantidade gerada na ampliação 
da fronteira agrícola. A forma devastadora com que ela foi 
explorada deixou o país em situação crítica, em várias regiões 
onde existiam abundantes coberturas florestais, no tocante a 
degradação do solo, alteração no regime de chuvas e 
conseqüente desertificação. A substituição da lenha de mata 
nativa por lenha de reflorestamento vem crescendo a cada ano, 
sendo o eucalipto a principal árvore cultivada para esse fim. É 
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serão de 10 m, facilitando o manejo e a retirada da futura 
madeira. 

 Para se fazer os aceiros e estradas, será necessário o 
aluguel de máquinas próprias para esse fim, tais como: patrol, 
pá mecânica e caminhão. 

A área total a ser utilizada para a implantação da 
floresta será de 65 hectares incluindo reflorestamento, aceiros e 
estradas internas (Figura 3). 

 
 
 

 
   Fonte: MAPS (2005). 

Figura 3 – Representação da evolução do plantio de 
eucalipto durante os quatro anos foto de satélite a 100 m. 
 

Nessa implantação de floresta será necessário fazer a 
limpeza da área com a aplicação de herbicida (glifosato), 5 
litros por hectare, para o controle de gramíneas. Para essa 
aplicação, será necessário o aluguel de trator com pulverizador. 

Para o preparo do solo também serão necessários o 
aluguel de máquinas, como: trator mais distribuidor de calcário 
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Fonte: UFLA (2005). 
Figura 2 – Floresta de Eucaliptus grandis. 

  
As amostras de solo foram retiradas de 20 pontos de 

cada gleba distribuídos ao acaso. Foram retiradas amostras de 0 
a 20 cm e 20 a 40 cm (Tabela 4).  
 
Tabela 4 – Resultado da análise química do solo. 

H + Al Al Ca+Mg Ca Mg P K 
Amostras pH H2O 

01:2,5 ---------------cmolc/kg --------------  ----mg/kg ----

0-20 4,84 8,3 2,2 0,3 0,2 0,1 2,3 17,0 

20-40 5,48 6,9 2,0 0,2 0,1 0,1 0,3 9,0 

 
Com a função de proteção contra incêndio e por ter 

incidência de queimadas no local serão construídos aceiros 
externos de 10 m de largura. As ruas entre talhões também 
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originário da Australiana e apresenta mais de 600 espécies, 
sendo que muitas delas foram desenvolvidas e adaptadas no 
Brasil, onde encontrou condições propícias para o seu rápido 
crescimento (INFOENER, 2005). 

A madeira de eucalipto tem sido amplamente utilizada 
para a produção de lenha e carvão vegetal em razão de 
características como alto poder calorífico, rendimento no 
processo industrial e densidade, substituindo o uso da madeira 
das florestas nativas (REVISTA GALILEU, 2005).  

O setor residencial consumiu cerca de 25 milhões t de 
lenha em 2002, equivalente a 33% da produção e 11,9% 
superior ao de 2001.  Na produção de carvão vegetal foram 
consumidos cerca de 29 milhões t (cerca de 38% da produção). 
Os restantes 29% representam consumos na agropecuária e 
indústria (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Produção nacional de lenha, consumo e déficit da 
produção utilizando florestas plantadas em 2001 e 2002. 

ESPECIFICAÇÃO UND 2001 2002 % 02/01 

Produção de lenha mil t 72407 75971 4,9 

Consumo de Carvoarias mil t 27836 29114 4,6 

Consumo final de lenha mil t 44208 46437 5,0 

Consumo residencial de lenha mil t 22129 24767 11,9 

Consumo de carvão vegetal mil t 6828 7137 4,5 

Consumo Total mil t 101.001 107.455 6,4 

Déficit mil t 28.594 31.484 1,5 

Fonte: Economia e Energia (2002). 
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2. OBJETIVO 
 
 Objetivou-se a implantação de 60 hectares de 

Eucalyptus grandis, na região do Distrito Federal para o 
fornecimento de lenha a pizzarias, padarias e granjas do 
Distrito Federal. 

 
 
3. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA 

 
3.1 Escolha do Local 

 
Para a escolha do local a ser plantado existem duas 

possibilidades para o proprietário rural. A primeira consiste em 
plantar em toda a área devendo observar as áreas de 
preservação permanente e de reserva legal, de acordo com a 
legislação vigente. Na escolha da área destinada à reserva legal, 
deve-se dar preferência para locais onde ocorre uma vegetação 
representativa da região e com maior diversidade biológica. Na 
segunda o proprietário opta por plantar apenas em parte da 
propriedade devendo dar preferência a locais não utilizados ou 
subutilizados. Áreas passíveis de serem reflorestadas com 
eucalipto utilizam encostas de morros, pastagens degradadas, 
sem possibilidade técnica ou econômica de recuperação.  

 Conforme as leis vigentes devem ser observadas as 
áreas de preservação permanente e reserva legal. 

Preservação permanente 
 LEI nº 7.754, de 14 de abril de 1989: 
Art. 2º  
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d`água desde 

o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura 
mínima seja: 

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d`água de 
menos de 10 (dez) metros de largura; 

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d`água que 
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Fonte: MAPS (2005). 
Figura 1 – Foto de satélite com vista da propriedade a 500 m 
de altura 
 

A área a ser reflorestada, será dividida em quatro glebas 
de 15 hectares sendo no formato retangular de 300 x 500m 
sendo plantada uma gleba por ano, até o quarto ano quando será 
feita a primeira colheita. 

Na região do Distrito Federal a pluviosidade média 
anual é de 1400 mm, suprindo a necessidade hídrica da cultura.                  
 De acordo com Paiva et al (2001), a variedade escolhida 
para a implantação da floresta foi a do Eucalyptus grandis, por 
ter o maior crescimento e rendimento volumétrico das espécies, 
e por ser adaptado a região do cerrado, e propício para a 
produção de lenha (Figura 2). 
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implantado capim brachiaria para pasto. A fazenda foi 
comprada no ano de 1973 pelo Sr. José Carlos Pellicano atual 
proprietário, que deixou o cerrado se recompor naturalmente. A 
até 16 anos atrás a fazenda  apenas era utilizada para lazer. De 
1990 até 2005 foram construídos estufas e sombrites para a 
produção de plantas ornamentais. O proprietário por iniciativa 
própria resolveu reflorestar a fazenda aos poucos, plantando à 
10 anos 300 mudas de Pau ferro, Aroeira, Eucalipto e Bambu, e 
a 5 anos ele plantou 50 mil árvores, sendo 30 mil Mognos e 20 
mil outras espécies entre Jatobás, Ipês, Jequitibás, Peroba rosa, 
Oitis, Paineiras, Sibipirunas, Pau Brasil, Pau ferro, Pau Dólio, 
Frutíferas em geral, para melhorar a biodiversidade da flora e 
fauna existente no local. 

 O local escolhido dentro da propriedade para a 
implantação florestal, é uma área de pastagem degradada,  
distante 100 metros da área de preservação permanente  que no 
caso da propriedade, em relação ao rio e o curso d`água que 
tem largura não superior a 10 metros, é a de manter a mata 
ciliar numa largura mínima de 30 metros, em relação à nascente 
existente na fazenda, a largura mínima de preservação é de 50 
metros. O proprietário também é ciente da área mínima de 
reserva legal, que no caso do cerrado é de 20 % da propriedade, 
onde não é permitido o corte raso.  

A localização da futura floresta de eucalipto fica na 
margem direita da pista principal, por existir na margem 
esquerda reflorestamento que já foi citado (Figura 1). 
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tenham de 10(dez) a 50 (cinqüenta) metros de 
largura; 

3) de 100 (cem) metros para os cursos d`água que 
tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros 
de largura; 

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d`água que 
tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros; 

5) de 500 (quinhetos) metros para os cursos d´água que 
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros. 

c)  Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos 
chamados olhos d´água, qualquer que seja a situação 
topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) 
metros de largura. 

Reserva Legal 
LEI nº 7.754, de 14 de abril de 1989: 
Art. 16 
§ 2º A reserva legal, assim entendida a área de, no 
mínimo, 20 % (vinte por cento) de cada propriedade, 
onde não é permitido o corte, deverá ser averbada à 
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no 
registro de imóveis competente, sendo vedada, a 
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, ou de desmembramento da área. 
§ 3º Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20 
% (vinte por cento) para todos os efeitos legais. 
Art. 19. A exploração de florestas e de formações 
sucessoras, tanto de domínio público como de domínio 
privado, dependerá de aprovação prévia do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, bem como da adoção de 
técnicas de condução, exploração, reposição florestal e 
manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a 
cobertura arbórea forme. 
Sempre que possível, a escolha do local utilizado deverá 
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levar em conta sua proximidade a estradas ou que tenham 
possibilidade, sem grandes custos, de se abrir uma estrada, pois 
elas são fundamentais, principalmente quando da colheita da 
madeira (Paiva et al., 2001). 

 
 

3.2 Exigências Hídricas 
 

O consumo de água por plantações de eucalipto situa-se 
dentro da faixa de variação do consumo apresentado por outras 
espécies florestais. Isso ocorre em razão de um mecanismo bem 
desenvolvido de controle da transpiração pelas folhas 
(CENIBRA, s.d). 

As evidências científicas disponíveis indicam que o 
regime de água no solo e de água subterrânea sob plantações de 
eucalipto não difere marcadamente daquele observado em 
plantações de outras espécies florestais. Em relação ao déficit 
anual da água no solo e à dinâmica da água subterrânea, ou 
seja, da flutuação e da recarga do lençol freático, o eucalipto 
comporta-se como qualquer outra espécie florestal (CENIBRA, 
s.d). 

De acordo com Lima (1993), a quantidade de água 
necessária durante um ano para o eucalipto é de 800 a 1200 
mm.  

Outro aspecto interessante com relação ao eucalipto é a 
eficiência do uso da água para a produção de biomassa. O 
eucalipto é altamente eficiente, pois, comparado a outras 
culturas, ele produz mais biomassa por unidade de água 
consumida (Tabela 2). 
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Algumas espécies de eucalipto apresentam dificuldade 
de brotação, dentre eles o Eucalyptus grandis.  

Depois de cortada a floresta, deve-se fazer uma nova 
análise de solo, para se verificar a necessidade de adubação. 
Caso haja essa necessidade, a aplicação deve ser feita 
previamente ao período chuvoso, em covetas laterais às cepas. 

É aconselhável após o corte da madeira que sua retirada 
seja feita em  até 30 dias, para que não haja danos às brotações.  

As formigas cortadeira são os principais inimigos dos 
brotos, por isso há uma necessidades de se fazer um combate às 
formigas antes do corte da floresta, devendo-se fazer assim 
verificações constantes para o combate das mesmas.  

Normalmente surge um número grande de brotos por 
cepa, sendo necessário fazer a desbrota para diminuir a 
competição entre eles. A época ideal para se fazer essa 
desbrota, é quando os brotos alcançam uma altura média de 1 a 
1,5 metros, sendo possível identificar os melhores brotos sendo 
eles os mais vigorosos. A desbrota deve ser feita com cuidado, 
deixando os melhores brotos bem distribuídos ao redor da cepa, 
deixando de dois a três brotos, se a madeira for usada para 
lenha, carvão ou celulose. Essa desbrota é feita para que se 
obtenham peças mais grossa, pois se não for feita, obtêm-se 
peças muito finas com grande volume de casca e poucas 
possibilidades de uso (Paiva et al., 2001). 
 
 
4. ESTUDO DE CASO 

 
O trabalho será desenvolvido, na fazenda Maringá, 

situada na rodovia DF 180 km 08.  
O antigo proprietário, Demétrios Soares desmatou toda 

a área de Cerrado para vender a lenha para a cerâmica 21 de 
abril que no passado era situada próxima à fazenda, hoje ela 
não existe mais, em todo o local que foi desmatado, foi 
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A partir dessa manutenção inicial, passa-se a aplicar 
herbicida pós-emergentes sempre que houver infestação de 
plantas daninhas (Galvão, 2000). 

 
 

3.12 Colheita 
 
Deve ser feita durante o período um pouco antes das 

chuvas, facilitando a secagem da madeira retirada e na época 
das chuvas faz-se a condução da brotação. Sendo o corte em 
bisel para evitar o apodrecimento dos tocos.  

Depois do corte da floresta, deve-se fazer a limpeza da 
área, para que folhas ou galhos não fiquem em cima dos tocos, 
abafando assim a brotação. Normalmente, o corte é feito a uma 
altura média de 10 cm, nessas mais difíceis de brotar faz-se o 
corte de quinze a vinte centímetros do solo. Neste caso, 
aconselha-se a fazer o corte a uma altura maior em relação ao 
solo (ARACRUZ, 2005). 

 
 

3.13 Brotação 
 
A época do ano em que se realiza o corte da floresta tem 

efeito marcante sobre a capacidade de brotação das cepas. Nas 
florestas que foram submetidas ao corte raso (corte de todas as 
árvores na mesma época), faz-se necessário conduzir a brotação 
das cepas para que se tenha uma nova colheita. 

Para que se tenha uma boa brotação e um bom 
rendimento de madeira, algumas características devem ser 
observadas: altura do corte; fertilização mineral; época do ano 
em que se realiza o corte; época em que é retirada a madeira 
cortada; época de realização da desbrota; ferramenta usada para 
a desbrota; número de brotos a serem deixados por cepa; 
combate ás formigas; forma do corte; e limpeza das cepas. 
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Tabela 2 - Comparação entre o consumo de água e a produção 
de biomassa do eucalipto e algumas culturas 
Cultura/Cobertura Eficiência no uso da água (kg/litro) 
Batata 1 kg de batata/ 2.000 l 
Milho  1 kg de milho/ 1.000 l 
Cerrado 1 kg de madeira/ 2.500 l 
Eucalipto 1 kg de madeira/ 350 l 
Fonte: Novais et al. (1996). 

 
 
3.3 Amostragem do Solo 

 
Para se conhecer a fertilidade do solo, é importante 

fazer uma amostragem e análise laboratorial. A partir do 
resultado das análises são feitas as recomendações de adubação.  

Conforme Paiva et al. (2001) a área a ser reflorestada 
deve ser dividida em glebas de no máximo 20 hectares, 
buscando-se a maior uniformidade possível. Para a separação 
destas glebas, devem-se considerar aspectos relacionados com a 
topografia (encosta, meia encosta e baixada), com o solo (cor e 
textura), com o uso do local (uso atual, uso anterior, áreas 
adubadas, áreas calcareadas e manejo da área). 

 A amostra do solo deve ser colhida em vários pontos da 
gleba, devem ser escolhidos 20 pontos no mínimo dentro de 
cada gleba para se fazer a amostragem, que será a amostra 
simples. Os pontos devem ser distribuídos ao acaso dentro da 
gleba. Da amostra composta retira-se de 200 a 300 gramas para 
serem levadas ao laboratório de análise.  

Nos pontos de amostragem, deve-se evitar colher 
amostras que estejam próximas às casas, às árvores, aos 
formigueiros, aos cupinzeiros, as coivaras, aos caminhos e as 
áreas com problemas de erosão. As amostras devem ser 
retiradas da camada de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 
centímetros e de 40 a 60 centímetros, essas amostras de 
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diferentes profundidades deverão ser colocadas em recipientes 
separados, para se obter uma amostra composta de cada 
profundidade (Paiva et al., 2001). 

 
 

3.4 Estradas, Aceiros e Talhoamento 
 
As estradas constituem um dos pontos principais da 

infra-estrutura de uma área a ser reflorestada, devendo-se 
assegurar o transporte contínuo e seguro, desde a fase de 
implantação até a colheita. A locação e a construção de estradas 
e aceiros, que definem o tamanho e a forma dos talhões, devem 
levar em consideração aspectos de conservação do solo, 
proteção e colheita da floresta plantada.  

Para facilitar a secagem de seus leitos durante o período 
chuvoso, sempre que possível as estradas e, ou, os aceiros 
principais, devem ser locados no sentido leste-oeste e os talhões 
devem ter seu maior comprimento no sentido norte-sul, para 
facilitar a secagem da madeira, e ter maior incidência de luz 
para o crescimento da brotação. 

As estradas são fatores fundamentais dentro do objetivo 
principal que é a produção florestal. Elas, além de atenderem 
diretamente o transporte florestal, facilitam o acesso dos 
trabalhadores até as frentes de trabalho auxiliando na 
administração (Paiva et al., 2001).  

As estradas podem ser classificadas como principais e 
secundárias. As secundárias constituem-se na divisão de 
talhões, também funcionando como aceiros internos, com 
largura ideal de cinco metros. As principais mantém ligações 
diretas com as vias de acesso a propriedade, tendo a largura em 
torno de 8 metros, piso compactado, cascalhado, uma boa rede 
de drenagem, evitando problemas com veículos durante período 
chuvoso. È necessário, estabelecer desde o início, locais de 
cruzamentos e manobras de veículos (caminhões), facilitando 
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3.11.1 Método manual 
 
O sistema manual é utilizado em locais de topografia 

acidentada, onde a entrada de máquinas torna-se difícil. 
Geralmente, são feitas roçadas nas entrelinhas e capina na 
linha, ou apenas coroando as mudas. A capina manual em toda 
a área expõe o solo a erosão, e é uma operação cara, por o seu 
rendimento ser muito baixo. A roçada na entrelinha, além de 
ser uma operação de maior rendimento, auxilia na conservação 
do solo, diminuindo ou evitando a erosão (Galvão, 2000). 

 
 

3.11.2 Método mecanizado 
 
O trato cultural mecanizado pode ser realizado de duas 

maneiras: apenas na entrelinha de plantio ou de forma cruzada, 
ou seja, na entrelinha e entre plantas. A escolha sobre qual 
sistema adotar depende da topografia e do espaçamento de 
plantio. 

Este trato cultural mecanizado é realizado em regiões de 
topografia plana ou suave ondulada, onde a utilização de 
máquinas não põe em risco a estabilidade do solo (Galvão, 
2000).   

 
 

3.11.3 Método químico 
 
O uso de herbicidas na manutenção da floresta de 

eucalipto tem se tornado rotineira, evitando-se o uso excessivo 
de máquinas e o revolvimento do solo, diminuindo assim a 
erosão e a compactação. 

Podem ser usados herbicidas pré-emergentes e pós-
emergentes, usam-se os pré-emergentes aplicados na linha de 
plantio, logo após o mesmo, quando a área está limpa.  



 

 

27 

3.10.3 Replantio 
 
O replantio por ser feito manualmente, torna-se 

oneroso, entretanto é necessário seu uso quando o índice de 
falhas for superior a 5 %, e nas reboleiras mesmo abaixo desse 
valor. Deve ser realizado, no máximo, em trinta dias utilizando 
mudas com o mesmo padrão de qualidade das plantadas 
inicialmente. 

 
 

3.11 Tratos Culturais 
 
O eucalipto é sensível à competição com plantas 

daninhas; por isso, durante o primeiro ano de implantação, a 
área reflorestada deve ser mantida completamente limpa. Com 
o crescimento das árvores, e o aparecimento do sub-bosque 
torna-se menos intenso, reduzindo a necessidade de capinas 
(Moraes e Henriques, 1998). 

A competição com plantas indesejáveis, para a maioria 
das espécies florestais é um fator que pode vir a limitar seu 
crescimento e até a sua sobrevivência. Sua maior ocorrência é 
na fase de estabelecimento, o importante é que nessa fase as 
mudas sejam mantidas livres de competição. 

No primeiro ano são feitas de duas a três capinas, no 
segundo ano faz-se uma capina e uma roçada, e apenas uma 
roçada no terceiro ano. Sendo mantida limpa a floresta 
consegue-se melhorar o desenvolvimento das plantas, além de 
uma maior proteção contra incêndios, e também uma melhor 
operação de combate a formigas cortadeiras. 

Existem três métodos para se realizar os tratos culturais, 
podendo estes ser aplicados isoladamente ou em combinação. 
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assim o tráfego, principalmente no período de colheita. 
Os aceiros, normalmente, têm a função de proteção 

contra incêndios, e vias de acesso. Os aceiros externos devem 
ter largura mínima de 10 metros, já os internos, que muitas 
vezes funcionam como estradas, devem ter largura mínima de 
cinco metros. Ambos devem ser mantidos sempre limpos 
(Paiva et al., 2001).  

Os talhões devem seguir, preferencialmente, a forma 
retangular e, se possível, não exceder a área de 20 hectares. Nas 
regiões acidentadas, as formas serão os mais irregulares, por 
acompanharem as estradas (EMBRAPA, 2005). 

 
 

3.5 Limpeza da Área 
 
As operações de limpeza variam de acordo com o tipo 

de topografia e vegetação, podendo ser mecanizadas, manuais 
ou químicas. 

 
 

3.5.1 Limpeza mecanizada 
 
O uso de limpezas mecanizadas está relacionado ao tipo 

de relevo e de vegetação predominante, podendo ser realizadas 
com o correntão ou lâmina frontal acoplados em tratores de 
esteiras, arrancando a vegetação. Faz-se uma passagem para o 
arranquio de toda a vegetação não sendo suficiente, faz-se outra 
em sentido contrário. O rendimento dessa operação está na 
faixa de 2 a 4 hectares por hora trabalhada.  

Não se recomenda o uso de correntão em locais onde 
estão mais de 2.500 árvores por hectare, ou onde muitas árvores 
excedam 30 cm de diâmetro.  

Em áreas onde há tocos, torna-se necessário o seu 
arranquio, podendo ser usadas lâminas frontais ou ancinhos 
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enleiradores.  
Após a derrubada, todo o material lenhoso deve ser 

retirado da área, para que não prejudique as operações 
subseqüentes de preparo de solo. Sempre que possível este 
material lenhoso deve ser aproveitado, evitando-se a queima do 
mesmo (Paiva et al., 2001). 

 
 

3.5.2 Limpeza manual 
 

Consiste na eliminação da vegetação rente ao solo, 
usando machado, foice ou motoserra. Faz-se uma roçada da 
vegetação mais fina e cortam-se as árvores de maior porte, com 
machado ou motossera. Os tocos das árvores abatidas devem 
ser cortados o mais próximo possível do nível do solo, para não 
prejudicar as operações subseqüentes. Em áreas que apresentem 
material lenhoso de maior diâmetro, este deve ser retirado para 
posterior aproveitamento, como carvão, postes, lenha, serraria, 
moirões e outros. Normalmente, as limpezas manuais são 
utilizadas em regiões de declive acentuado, em pequenas áreas 
e, ou, em locais que não permitem a mecanização (Paiva et al., 
2001). 

 
 

3.5.3 Limpeza química 
 
Em áreas onde tem predominância de gramíneas ou 

vegetação rasteira, pode-se fazer o uso de herbicidas para a 
limpeza da área. A aplicação pode ser feita por trator agrícola, 
com equipamentos de aplicação em barras, por pulverizadores 
manuais pressurizados ou costais, e ainda em áreas maiores por 
avião agrícola ou helicóptero (Paiva et al., 2001). 
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3.10 Plantio 
         
Depois de preparar o solo, sulcar, covear e, ou, adubar, 

inicia-se o plantio, podendo ser manual ou semi-mecanizado. 
Para se ter sucesso no reflorestamento, deve ser observado os 
cuidados na ocasião do plantio. Tanto mudas produzidas em 
sacos plásticos, e tubetes faz-se necessário cortar as raízes que 
estiverem saindo no fundo do recipiente. 

No plantio, deve-se tomar cuidado, para que as mudas 
não fiquem tombadas e que o caule das mudas não fique 
enterrado, podendo provocar a morte das mudas durante um 
veranico ou num período seco do ano. 

 
 

3.10.1 Plantio manual 
 
A distribuição da mudas é feita manualmente por um 

operário que as leva numa caixa e as coloca nas covas, 
enquanto outros operários vêm a seguir, com ferramentas 
adequadas, executando o plantio. 

 
 

3.10.2 Plantio semi mecanizado 
 
O plantio semi mecanizado é utilizado em terrenos de 

topografia acessível ao trabalho com máquinas. As mudas são 
transportadas em caixa plásticas dentro de uma carreta comum, 
onde são retiradas as guardas laterais. A carreta é tracionada 
por um trator que segue a linha de plantio, enquanto os 
operários vão ao lado da carreta, fazendo a distribuição das 
mudas nas covas. Outros operários vêm a seguir, adubando e 
plantando.  
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Potássio 
− Para teores de K (potássio) no solo, superiores 

aos críticos, não aplicar adubo potássico; 
− Para teores de K (potássio) inferiores aos 

críticos, aplicar 1,8 kg/ha de K
2
O, para cada 

mg/dm3 de diferença para atingir o nível crítico 
correspondente para a atividade esperada, 
parcelando o adubo em duas aplicações: a 
primeira 3 a 4 meses após o plantio e, a segunda, 
18 meses após o plantio. O potássio pode ser 
aplicado juntamente com o nitrogênio. Neste 
caso, sugere-se utilizar nitrogênio na fórmula 
10-0-20; 

 
Nitrogênio 

− Se o potássio não for recomendado, aplicar 80 g 
de sulfato de amônio um ano após o plantio, 
repetindo no ano seguinte, para suprir as 
necessidades de nitrogênio, se a produtividade 
esperada for superior a 40m3 /ha/ano;  

 
Cálcio e Magnésio 

− Para cada décimo de cmol
c
/dm3 abaixo do nível 

crítico de cálcio, aplicar 100 kg/ha de calcário 
com 100 % de PRNT, em área total. Caso o teor 
de magnésio também estiver abaixo do nível 
crítico, utilizar calcário dolomítico; 

 
Micronutrientes 

− Recomendam ainda aplicar, na cova de plantio, 
5 g de sulfato de zinco; 

− E aplicar 10 g de bórax em cobertura, 
juntamente com o nitrogênio e, ou o potássio. 
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3.6 Preparo do Solo 
 
O preparo do solo é feito para melhorar as condições 

físicas; eliminar camadas compactadas; eliminar plantas 
indesejáveis; promover o armazenamento de água no solo; 
incorporar calcário, fertilizantes e restos de culturas; e fazer o 
nivelamento do solo, facilitando o trabalho das máquinas 
durante o plantio, a manutenção e a colheita da floresta. O 
preparo do solo facilita o desenvolvimento do sistema radicular 
das mudas plantadas e auxilia num rápido crescimento da 
floresta.  

De acordo com Morais e Henriques (1998), o terreno 
deve estar preparado com certa antecedência (cerca de 30 dias 
antes da data do plantio). 

Em áreas de topografia acidentada, onde não é possível 
a mecanização, e em áreas sujeitas a erosão, a operação 
resume-se na abertura de covas (30x30x30cm), feitas 
manualmente. Neste caso é preferível fazer na forma de 
coroamento, ou capinar uma faixa de aproximadamente 1m de 
largura, onde serão abertas a covas.  

Em áreas mecanizáveis, o preparo do solo é feito de 
forma convencional, com o uso de arado de disco de grades, 
leves ou pesadas. Pode-se optar por fazer o preparo do solo em 
faixas de aproximadamente 1m de largura, fazendo-se 
posteriormente o plantio no centro dessas linhas (Paiva et al., 
2001). 

 
 

3.7 Combate às Formigas 
 
As formigas cortadeiras como as do gênero Atta e 

Acromyrmex destacam-se por atacarem as florestas são as 
pragas mais importantes de um maciço florestal. Para se ter 
sucesso no empreendimento florestal, as formigas precisam ser 
combatidas em todas as fases de desenvolvimento das árvores. 
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Segundo Morais e Henriques (1998), os cuidados 
maiores devem ser tomados antes da implantação e, também, 
na fase inicial de brotação. 
 
 
3.7.1 Fases do combate às formigas 

 
 Existem três fases distintas de combate às formigas. 

O combate inicial é realizado em toda a área a ser 
plantada, nas reservas de matas nativas e numa faixa de 100 m 
de largura ao redor de toda a área de plantio. Essa operação 
deve ser executada, preferencialmente, antes do desmatamento. 
Em face de dificuldade de locomoção de pessoal e até mesmo 
da localização dos formigueiros. Tem sido mais eficiente 
quando realizada após a limpeza da área, mas antes do 
revolvimento do solo. Quando o combate inicial for feito após a 
limpeza da área, deve-se aguardar um período de, no mínimo, 
60 dias entre a operação de limpeza e o combate (ARACRUZ, 
2005). 

Em seguida realiza-se o repasse, que é a operação que 
visa combater os formigueiros que não foram totalmente 
extintos no combate inicial, bem como aqueles que não foram 
localizados na primeira operação. O repasse é feito, no mínimo, 
60 dias após o combate inicial, antes do plantio em toda área, 
inclusive na faixa ao redor (ARACRUZ, 2005). 

Realizam-se rondas durante todo o período de formação 
e maturação do povoamento florestal, prosseguindo após o 
corte da floresta, comprovando a inexistência de formigueiros 
que propiciarão condições adequadas ao desenvolvimento da 
brotação das cepas ou para a reforma do povoamento. Após o 
plantio, a ronda é uma operação constante até os quatro meses, 
e depois a cada seis meses, de forma a evitar a proliferação dos 
formigueiros. Ocasionalmente, havendo surtos, há a 
necessidade de combater as formigas antes de completar os seis 
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Tabela 3 – Níveis críticos dos principais elementos no solo, 
para o crescimento de eucalipto. 

Fonte: (Barros e Novais, 1999)  
 

De acordo com os níveis críticos já conhecidos para as 
espécies de eucalipto, os mesmos autores sugerem a seguinte 
adubação:  

 
Fósforo 

− Para teores de P (fósforo) no solo, superiores ao 
nível crítico, aplicar 100 g de superfosfato 
simples por cova de plantio, se o solo for 
arenoso; 125 g se for de textura média, ou 150 g, 
se o solo for argiloso;  

− Para teores de P (fósforo) inferiores a metade do 
nível crítico, incorporar 600 kg/ha de fosfato 
natural, em um sulco ao lado da linha de plantio, 
ou 300 kg/ha, se o teor de P estiver entre a 
metade e o nível crítico, para a produtividade 
esperada; 

 

Nível Crítico 
Incremento Médio Anual 

(m3/ha/ano) 
 

Elemento 

20 30 40 50 
Solo argiloso 4,30 4,30 4,40 4,50 P (mg/dm3) 
Solo arenoso 6,20 6,30 6,40 6,50 

K (mg/dm3)  45,00 60,00 75,00 90,00 

Ca (cmol
c
/dm3)  0,45 0,60 0,70 0,80 

Mg (cmol
c
/dm3)  0,10 0,13 0,16 0,19 
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adotado reflete diretamente sobre a idade de corte ou do 
desbaste do povoamento florestal Com relação à colheita, o 
espaçamento também pode afetar os custos. Povoamentos com 
árvores de maiores diâmetros permitem que se obtenha uma 
maior produtividade na colheita, reduzindo assim os custos 
operacionais. O espaçamento mais utilizado tem sido 3 X 2m e 
o 2 X 2m tendo a vantagem de permitir o fechamento das copas 
das árvores com aproximadamente dois ou três anos de idade, 
reduzindo o número de tratos culturais necessários para se 
manter a floresta limpa (ARACRUZ, 2005). 
 
 
3.9 Fertilização Mineral 

 
Normalmente as áreas destinadas para reflorestamento 

são carentes de elementos minerais, exigindo uma adubação 
bem balanceada com bons níveis de NPK compatíveis com a 
espécie. As árvores de eucalipto são capazes de explorar 
efetivamente os fertilizantes aplicados. A adubação feita no 
plantio com o composto fosfatado, se justifica do ponto de vista 
econômico, pois se obtêm uma maior produção por unidade de 
área.  

Para o alto rendimento o eucalipto, demanda níveis 
críticos do solo inferiores a maioria das culturas que permite a 
implantação em solos de baixa fertilidade natural. 

Barros e Novais (1999) recomendam os níveis críticos 
de fósforo, potássio, cálcio e magnésio no solo de acordo com a 
produtividade esperada (Tabela 3).  
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meses (ARACRUZ, 2005). 
 
 
3.7.2 Produtos utilizados e técnicas de aplicação 

 
Os produtos para combate às formigas cortadeiras, são 

sob a forma de pós secos, de iscas granuladas e de líquidos 
termonebulizáveis. 

 
 

3.7.2.1 Iscas granuladas 
 
As iscas granuladas só são eficientes ao combate de 

formigas em períodos secos, uma vez que o material inerte que 
as compõe perde a atratividade em presença de umidade. 
Portanto, não se deve utilizá-las após chuva, nas primeiras 
horas da manhã ou em locais onde o orvalho é intenso. 

A dosagem da isca granulada, a ser usada no combate a 
um formigueiro, vai depender da área que ele ocupa. Dessa 
forma, há necessidade de se medir o formigueiro (maior largura 
X maior comprimento), usando em torno de 8 a 10 gramas do 
produto comercial Fipronil por metro quadrado de terra solta 
(Paiva et al., 2001). 

A isca é aplicada com dosadores nos olheiros de 
alimentação, distante cerca de 10 a 15 centímetros do olheiro, 
ao lado do carreiro, sendo a quantidade de isca distribuída nos 
diferentes olheiros de alimentação. 

A inatividade de um número igual ou superior a 80 % 
dos formigueiros, tratados com iscas granuladas, demora cerca 
de 15 dias. 

As vantagens de se utilizar a isca granulada são: o custo 
por metro quadrado de formigueiro combatido é baixo; é de 
fácil aplicação; apresenta alto rendimento na aplicação em 
áreas limpas; e oferece menor perigo aos aplicadores. 
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As desvantagens são: só podem ser utilizados em 
formigueiros em plena atividade; sua eficiência diminui 
consideravelmente em áreas com grande infestação de mato, 
além de apresentar baixo rendimento operacional; e não podem 
ser usados em épocas chuvosas (Paiva et al., 2001). 

De acordo com Zanetti et al. (2004) a Sulfluramida a 
0,3% tem uma eficiência aproximada de 87%, aplicando-se de 
8 à 10 g por metro quadrado de terra solta. 

 
 
3.7.2.2 Líquidos termonebulizáveis 

 
O combate às formigas, utilizando líquidos 

termonebulizáveis, é feito com uso de um equipamento 
denominado termonebulizador. 

O termonebulizador consiste de um motor de dois ou 
quatro tempos, estacionário ou móvel, equipado com o 
dispositivo denominado (queimador), que é acoplado 
diretamente a saída dos gases do escapamento do motor.  

A vantagem do termonebulizador é que pode ser 
utilizado em qualquer época do ano; Apresenta praticamente 
eficiência de 100 %; baixo consumo de formicida; tem a 
mesma eficiência, tanto para os formigueiros em plena 
atividade quando para os amoados; dispensa qualquer preparo 
prévio dos salveiros e dispensa cálculos para se determinar a 
dosagem a ser aplicada em cada formigueiro.  

As desvantagens desse método são que: devido ao seu 
peso apresenta grande dificuldade em seu transporte; não é 
econômico em áreas de pouca incidência de salveiros; e exige 
do operador um conhecimento elementar do funcionamento da 
máquina para evitar acidentes e se machucar, bem como para 
evitar a quebra do equipamento por mau uso (Paiva et al., 
2001). 
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3.7.2.3 Pós secos 
 
A aplicação dos pós secos é feita com o emprego de 

bombas manuais ou mecânicas, que força a entrada do produto 
no interior dos ninhos, à base de 10 g por m² de formigueiro.  

A utilização de pós secos no controle de formigas 
cortadeiras deve seguir alguns critérios, tais como: é 
recomendável apenas para formigueiros de pequenas 
dimensões; e nunca usá-los com o solo úmido, pois reduz a 
eficiência do controle (Paiva et al., 2001). 

 
 

3.8 Escolha do Espaçamento 
 
De acordo com Morais e Henriques (1998), a definição 

do espaçamento de plantio é sempre em função dos objetivos 
da floresta. Se o produtor desejar madeira mais fina e em um 
ciclo mais curto, deve-se optar por espaçamentos menores. 
Caso o produtor queira madeira mais grossa, de maior 
diâmetro, o espaçamento deverá ser maior, levando em 
consideração a espécie, a fertilidade do solo, o grau de 
melhoramento e o objetivo do plantio que poderá ser para: 
lenha, carvão, celulose, serraria etc. O melhor espaçamento é 
aquele que produz o máximo de madeira, em tamanho, forma e 
qualidade, com o menor custo possível. Árvores plantadas em 
espaçamentos estreitos apresentam menor diâmetro do que 
árvores plantadas em espaçamentos amplos. As árvores 
plantadas em espaçamento amplo desenvolverão maior 
conicidade do tronco, copas mais extensas e galhos mais 
grossos. Dentro dos limites usuais de plantio, o crescimento das 
plantas em altura não é afetado pelo espaçamento. 

Para cada finalidade da madeira, deve haver um 
espaçamento ótimo.  

De acordo com Paiva et al (2001), o espaçamento inicial 


