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LABEM PASSARÁ PELA PRIMEIRA AMPLIAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES.

O SEXTO SIMPÓSIO DE PESQUISA PPGAU | PPAPMA ACONTECE

NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

LANÇADO O CONCURSO DE ARQUITETURA EM MADEIRA

IBRAMEM/AMATA 2018.

PESQUISA SOBRE GRIDSHELL É REALIZADA EM CO-ORIENTAÇÃO

COM A UNIVERSIDADE DE COIMBRA.

A ARQUITETA LOUISE DA MATA OLIVEIRA PRADO É APROVADA NO

PROCESSO SELETIVO PPGAU/UFRN 2018.

PESQUISA DA URFN/EAJ TESTA O STRESS HÍDRICO DO EUCALYPTO.
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RESENHA

CLONES DE EUCALIPTO IMPLANTADO EM REGIÃO SECA

Izabelle Rodrigues Ferreira Gomes; Cynthia Patrícia de Sousa 

Santos; Sarah Esther de Lima Costa; Rosimeire Cavalcante dos 

Santos.
izabelle.rodriguesferreira@gmail.com

Nos últimos anos, a questão energética tem

despertado interesse, sobretudo na busca por fontes

de energias alternativas, com menor impacto

ambiental quando comparado aos causados pelo uso

de combustíveis fósseis. Como resultado dessa

consideração, a biomassa tem se constituído como

uma crescente fonte alternativa, dentro da matriz

energética do Brasil, inclusive como foco da criação

de políticas setoriais de incentivo ao desenvolvimento

de tecnologias mais eficientes para a conversão da

biomassa em energia térmica e elétrica.

O Brasil é um dos países com maior potencial na

geração de energia no mundo, tendo uma matriz

energética que responde pelo abastecimento da

demanda interna representada por 41,2% renovável

e 58,8% não renovável, segundo o Balanço

Energético Nacional, (BEN, 2016), divulgado pela EPE

(Empresa de Pesquisa Energética), ligada ao MME

(Ministério de Minas e Energia) tomando como base o

ano de 2015.

A utilização da biomassa florestal como fonte

energética tem sido estimulada nas últimas décadas

em razão de aspectos ambientais, econômicos e

energéticos. Essa nova configuração, na qual a

biomassa de origem florestal madeireira passou a ser

muito disputada, desencadeou maior concorrência

entre os diferentes segmentos da cadeia na busca por

essa matéria-prima.

Nesse caso, a produção de energia concorre

diretamente com a produção de celulose e papel,

além de alguns tipos de chapas de madeira

reconstituída, pois esses segmentos industriais,

também, se destacam no mercado brasileiro e

utilizam a mesma fonte de biomassa como principal

matéria-prima.

Dentre as espécies introduzidas no Brasil, às

pertencentes ao gênero Eucalyptus, ganharam grande

destaque, dentro desse setor, devido a sua

adaptabilidade a diversos tipos de climas e a

diferentes tipos de solos, e também pelo seu rápido

crescimento.

Atualmente o eucalipto é a espécie exótica mais

plantada no Brasil devido a sua adaptação às

condições climáticas e edáficas e por apresentar alta

produtividade e ciclos curtos de produção se

comparado com essências nativas do país.

Com o estabelecimento da espécie, várias

pesquisas e programas de melhoramento foram

iniciados a fim gerar indivíduos, superiores

fenotipicamente.

Diante disto, o Instituto de Pesquisa Florestal

(IPEF) em parceria com a Universidade Federal

do Rio Grande do Norte (UFRN) implantou no

campus da Unidade Acadêmica Especializada

em Ciências Agrárias localizada em Macaíba,

uma área experimental internacional do TECHS

(Tolerance of Eucalyptus Clones to Hycric and

Thermal Stresses). Essa área é formada por um

plantio adensado de Eucalyptus composto por

diferentes clones, em diferentes espaçamentos.

A partir do desenvolvimento deste projeto, o

Grupo de Estudo em Energia da Biomassa (GEEB)

que conta com a participação dos alunos da

graduação e pós-graduação da instituição,

acompanha e desenvolve trabalhos com os clones

implantados.

Um dos trabalhos desenvolvidos é uma

dissertação de mestrado na qual o material

estudado é o clone Suz2003, sendo este, a

primeira pesquisa desenvolvida com esse clone

para fins energéticos. Em janeiro desde ano,

aconteceu o primeiro abate e retirada de discos

em diferentes alturas ao longo do fuste.

O estudo será desenvolvido em parceria entre

UFRN e a Universidade Federal do Espírito Santo

(UFES), onde serão realizadas as seguintes

análises: Densidade básica da madeira, relação

cerne/alburno, Poder Calorífico Superior e

densitometria de raio X.

Espera-se ao final do trabalho responder se há

influência do espaçamento nas características

tecnológicas da madeira do clone de eucalipto e

indicar o seu uso final como matéria-prima.
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