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Índice de siglas adotadas no texto

INIAV t0

- árvores não sujeitas a tratamento com chorume, ensaio 1

INIAV t1

- árvores sujeitas a tratamento com uma dose de chorume, ensaio 1

INIAV t2

- árvores sujeitas a tratamento com duas doses de chorume, ensaio 1

INIAV t3

- árvores sujeitas a tratamento com três doses de chorume, ensaio 1

UC c0

- árvores não sujeitas a tratamento com chorume, ensaio 2

UC c1

- árvores sujeitas a tratamento com uma dose de chorume, ensaio 2

UC c2

- árvores sujeitas a tratamento com duas doses de chorume, ensaio 2

UC c3

- árvores sujeitas a tratamento com três doses de chorume, ensaio 2

UC m0

- árvores micorrizadas não sujeitas a tratamento com chorume, ensaio 2

UC m1

- árvores micorrizadas sujeitas a tratamento com uma dose de chorume,

ensaio 2
UC m2

- árvores micorrizadas sujeitas a tratamento com duas doses de chorume,

ensaio 2
UC m3

- árvores micorrizadas sujeitas a tratamento com três doses de chorume,

ensaio 2

Variáveis biométricas

d

-diâmetro à altura do peito (1,3 m acima do nível do solo)

db

-diâmetro da base (a 0,1 m)

h

-altura total da árvore

v

- volume do tronco com casca

bvtronco

- biomassa do tronco (estado verde)

bvtotal

- biomassa aérea total, tronco e copa (estado verde)

bstronco

- biomassa do tronco (seca)

bstotal

- biomassa aérea total, tronco e copa (seca)
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A.

Introdução

O presente relatório técnico-científico foi elaborado no âmbito do Projeto do Grupo
Operacional (GO) Biochorume, em modalidade de prestação de serviços da UTAD à
Forestis, ao abrigo de protocolo específico, para promoção do conhecimento quanto
a cultura, gestão e uso da Paulownia e do Populus. Entre os objetivos específicos do
relatório visados na memória descritiva do projeto constavam a elaboração de proposta
de modelo de silvicultura adequados aos objetivos de produção, com a definição de
densidade, métodos de instalação, intervenções e respetivas descrições, e a proposta
de plano de gestão associado ao modelo de silvicultura previsto.
A informação de caso de estudo disponibilizada pela Forestis para suporte à
elaboração do documento respeita a uma plantação jovem dos clones Paulownia COT2
(P. elongata × P. fortunei) e de Populus I-214 (P. deltoides × P. nigra [Populus ×
euroamericana (Dode) Guinier]) em parcela rústica localizada em Penafiel e
propriedade do parceiro do projeto, Aveleda S.A. (Figura 1) e consiste em bases de
dados de medições individuais realizadas nas árvores da plantação, pelos participantes
do Projeto GO Biochorume, nomeadamente pelos grupos de investigadores do Instituto
Nacional de Investigação Agrária (INIAV) e da Universidade Católica Portuguesa (UCP).
As limitações de dados em série temporal decorrentes do curto espaço de tempo de
monitorização (desde a plantação, realizada em 2018, até novembro de 2021, mês da
última avaliação em campo), associadas à decisão do proprietário em proceder ao
corte raso da plantação, no final do projeto, fundamentaram a metodologia seguida
neste relatório, a qual se desdobra em três aproximações: (i) pesquisa de informação
externa por análise documental para espécies/clones afins e por auscultação a partes
interessadas; (ii) análises laboratoriais de amostras de madeira recolhidas em árvores
amostra da parcela de Penafiel; (iii) análise estatística e modelação dos dados
referentes ao caso de estudo.
Ao nível de análise estatística privilegiou-se o desenvolvimento de modelos biométricos
que caraterizam o crescimento acumulado, registado nos clones, tendo como suporte
a informação cedida, para este fim, pelos parceiros do projeto, complementada com
dados de medições realizadas num conjunto de árvores abatidas, nas quais colaborou
o grupo de investigadores da UTAD. Aquando do abate das árvores procedeu-se à
separação de amostras de madeira, para análise laboratorial, estando aqui sumariados
os resultados obtidos das propriedades físicas e anatómicas e propriedades
termoquímicas, com o intuito de alargar o conhecimento acerca dos clones ao nível
das propriedades da madeira e potencialidades de uso. Os resultados foram
complementados com informação externa proveniente de fontes diversas para
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consubstanciar o conhecimento científico e sumariar experiência técnica acerca da
cultura da Paulownia e do Populus.
Este documento, desenvolvido para a Forestis, é entregue em formato aberto para
poder acolher sugestões ou contributos relevantes por parte da Forestis ou dos demais
parceiros do projeto, se assim for considerado oportuno, disponibilizando-se uma
versão final após concluída a recolha de contributos e consolidação em versão
definitiva.

Figura 1: Plantação de Populus I-214 e de Paulownia COT2 na parcela rústica de Penafiel - Projeto GO

Biochorume.
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PARTE 1

Caraterização geral da Paulownia sp. e do Populus sp.

1. Descrição e caraterização da Paulownia sp.

A paulownia é uma espécie cultivada há mais de 2 600 anos na China, de onde a
maioria das nove espécies que fazem parte do género Paulownia são originárias, e
onde eram usadas por agricultores para proteger as suas culturas de tempestades de
areias e inundações. O género Paulownia é o único da família Scrophulariaceae que
tem porte arbóreo (os restantes são herbáceos) e começou a ser estudado em 1972
pelo investigador chinês Zhu Zhao-Hua. O melhoramento genético das espécies de
paulownia começou nos anos 90 para que estas tivessem uma melhor adaptação a
outros tipos de clima e pudesse ser usada para reflorestação e produção de madeira
e biomassa (Borja et al., 2021).
O género Paulownia foi assim batizado em honra da rainha Anna Pavlova dos Países
Baixos, filha do czar Paulo I, seguindo assim a tradição japonesa. No Japão, onde a
paulownia é uma espécie amplamente cultivada ao longo dos séculos, é tradição que
uma paulownia seja plantada para comemorar o nascimento de uma filha. Esta árvore
é depois cortada e transformada num “baú de esperança” ou cómoda para ser
oferecida como presente de casamento (Ribeiro, s.d.). As paulownias têm nomes
comuns como árvore-da-rainha (P. elongata), árvore-da-princesa (P. tomentosa),
árvore-fénix (P. catalpifolia), árvore-dragão (P. fortunei), mas podem ser também
chamadas kiri, o seu nome japonês. “Kiri” em japonês significa “cortar” ou “perfurar”,
estando o termo associado às paulownias por se acreditar que as árvores se
desenvolveriam melhor se fossem cortadas (Ribeiro, s.d.; Rodrigues et al., 2020).
Atualmente a paulownia está presente em vários países do este asiático, Índia, Estados
Unidos da América, México, Brasil e Itália (Borja et al., 2021).
As árvores do género Paulownia são muito apreciadas, particularmente pelas indústrias
de culturas energéticas, pois todas elas têm um crescimento muito rápido permitindo
a obtenção de grandes quantidades de biomassa em rotações curtas (Pleguezuelo et
al., 2014). São também muito procuradas pelas suas caraterísticas estéticas, de
melhorador ambiental e de produção de madeira. A paulownia foi durante muito tempo
comercializada fora da Ásia apenas como árvore ornamental muito prezada pelas suas
grandes folhas verdes e as suas flores roxo-azuladas. As folhas de paulownia (Figura
2) são espessas, em forma de coração com limbos de até 40 cm de largura dispostas
de em pares opostos no ramo (Borja et al., 2021) (em fases mais jovens e níveis mais
baixos da copa as folhas podem apresentar dimensões superiores), sendo uma grande
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fonte de matéria orgânica com possível aproveitamento para forragem (Ribeiro, s.d.;
Rodrigues et al., 2020).

Figura 2: Folha de paulownia.

As paulownias jovens começam por ter um tronco oco, semelhante a uma cana, que
ao crescer vai tornar-se cada vez mais lenhificado, mas o interior do tronco
permanecerá oco ou mais macio que o restante do lenho (Ribeiro, s.d.). Na Figura 3
apresentam-se imagens de tronco de paulownia, em corte transversal, estando visível
essa caraterística.

Figura 3: Secção transversal de troncos de paulownia.
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O tronco tem ritidoma castanho-acinzentado liso, fendilhado e, geralmente, tem fuste
direito único (veja-se a Figura 4) podendo atingir a árvore um total de 15 metros de
altura (Cathaia, s.d).

Figura 4: Configuração externa do tronco de paulownia em plantação.

A madeira de paulownia é considerada semipreciosa e conhecida como sendo o
“alumínio das madeiras” devido à sua facilidade de trabalhar e resistência mecânica.
A madeira é ultraleve e com caraterísticas estéticas atrativas, com cor amareloacinzentado, brilho sedoso e padrões naturais agradáveis. É uma madeira sem odor,
com elevado ponto de ignição, elevada capacidade térmica, boa isolação acústica e
difícil reidratação. Os usos da madeira de paulownia são extensos desde mobiliário,
instrumentos musicais, equipamentos desportivos, construção automóvel, naval e
aeronáutica e embalagens de indústria alimentar e de bebidas (Cathaia, s.d.; Ribeiro,
s.d.; WRPC, s.d.). As caraterísticas da madeira de paulownia fazem com que esta seja
também uma possível alternativa para a indústria da celulose ao uso de madeiras de
eucalipto e pinheiro já que a paulownia está mais próxima dos resíduos agrícolas de
que das duas espécies arbóreas (Borja et al., 2021).
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A paulownia é ainda uma espécie melífera muito apreciada pelas abelhas e cujo pólen
e néctar dão origem a um mel muito claro e aromático com sabor único. Em 2016,
num campo de ensaio de paulownia para produção de biomassa em Navarrés
(Valência, Espanha) foram instaladas algumas colmeias para testar a produção
melífera da paulownia depois de ser observada uma elevada afluência de abelhas no
campo de ensaio. Este ensaio corresponde ao primeiro registo de produção de mel de
paulownia na Europa, mas esta utilização é feita há milénios na China e mais
recentemente na Austrália, maioritariamente para autoconsumo (EFE, 2016).
O uso de paulownia como cultura energética tem aumentado à medida que as
necessidades energéticas da população aumentam e o abandono dos combustíveis
fósseis começa a avançar pois é uma espécie de rotação curta tal como Populus sp.,
Eucalyptus sp., Salix sp. e Robinia sp. (Pleguezuelo et al., 2014). Segundo a
International Energy Agency, em 2030 serão necessários 65 milhões de hectares de
culturas energéticas para satisfazer as necessidades energéticas e em 2050 o valor
ascenderá a 105 milhões de hectares, sendo assinalado que paulownia terá um papel
relevante nesse valor (Pleguezuelo et al., 2014). À semelhança do que sucede com
outras espécies florestais, a produção em biomassa da paulownia varia muito com o
local e depende do compasso e densidade de árvores. Os valores de biomassa obtidos
num ensaio em Castilla-La Mancha, para árvores de 17 meses, variaram entre as 2,6
t/ha e 6,1 t/ha (Borja et al., 2021), já árvores com a mesma idade, num ensaio na
Andaluzia, produziram biomassa no intervalo de 1,7 t/ha a 14 t/ha (Zuago et al., 2013).
Em termos de vulnerabilidade da espécie, na China foram identificadas várias pragas
e doenças que incidem em várias partes da árvore. Entre as pragas identificadas são
exemplos os insetos da familia Gryllotalpidae, Psilogramma menephron e
Cryptotympana pustulata, que atacam as raízes, folhas e ramos, respetivamente. No
que toca às doenças, são em grande parte devido a fungos, vírus ou nemátodos e de
que são exemplo Cescospora paulowniae e Valsa paulowniae (WRPC, s.d.). É de
referir, que não há informação sobre estas espécies na Europa. Segundo Borja et al.
(2021) os únicos dados de incidentes ao nível de sanidade nos vários ensaios com
paulownia deveram-se a ataques pontuais de insetos desfolhadores.

2. Descrição e caraterização da Populus sp.

O género Populus faz parte da família Salicaceae e encontra-se distribuído por todo o
hemisfério norte (JBUTAD, s.d.). Os choupos são espécies de rápido crescimento que
têm sido cultivados desde há centenas de anos para a obtenção de madeira (Wood
Energy, 2019). Trata-se de espécies folhosas, caducas, ribeirinhas e heliófilas que têm
preferência por áreas abertas onde não são afetadas pelo ensombramento e
competição de outras árvores. Em geral, os choupos são sensíveis ao encharcamento
nos primeiros 50 cm do solo onde requer arejamento, já que é onde grande parte das
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raízes se desenvolve (JBUTAD, s.d.). Em Portugal destacam-se duas espécies de
choupo, P. alba (choupo-branco) e P. nigra (choupo-negro).
As espécies do género Populus hibridam facilmente entre si dando origem a vários
grupos de híbridos, entre os quais Populus × euroamericana, um grupo de híbridos
entre P. deltoides e P. nigra (Morante, 2001). Deste grupo faz parte o clone “Glória
Itália”, mais conhecido como I-214. Este clone específico tem grande interesse para
a populicultura por ter grandes taxas de crescimento, adaptabilidade a vários tipos de
solo e clima, resistência a várias pragas e doenças e boa qualidade de lenho (JBUTAD,
s.d., Morante, 2001). Na Figura 5 visualizam-se exemplares do referido clone.

Figura 5: Aspeto do povoamento de choupo, clone I-214.

O choupo é afetado por várias pragas e doenças que causam danos nas árvores e por
vezes levam à sua morte. No que toca às doenças destacam-se os fungos Melampsora
sp., Cytospora chrysosperma e Armillaria mellea que afetam as folhas, tronco e raízes,
respetivamente. Relativamente às pragas que afetam o choupo, é de mencionar
Lymantria dispar e Stilpnotia salicis (insetos desfolhadores), Pleomyzus passerinii
(pulgão do choupo, sugador) e Prenthrene tabaniformis, Cryptorrynchus lapathi e
Saperda carcharias (insetos perfuradores, as duas primeiras espécies afetam árvores
jovens e a última ataca árvores adultas) (Saguer, 2001).
A madeira de choupo é clara, de baixa densidade e resistência o que a torna fácil de
trabalhar (JBUTAD, s.d.). Dependendo da dimensão do tronco, assim podem variar os
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usos do choupo variam consoante a dimensão dos troncos. Para diâmetros menores
as utilizações privilegiadas são os aglomerados (< 10 cm) e pasta de papel (< 20 cm),
utilizando-se os materiais de maiores dimensões em serração (20-30 cm) e para
desenrolamento para fabrico de contraplacados, bem como para lamelados colados
e peças de mobiliário (> 30 cm). A madeira de choupo é também utilizada para o
fabrico de palitos, fósforos, brinquedos e outros objetos de carpintaria ligeira (Jardim
Gulbenkian, s.d.).
Mais recentemente, o choupo tem sido explorado para obtenção de biomassa e
biocombustível como alternativa ao uso de combustíveis tradicionais. O rápido
crescimento da espécie permite que esta seja cultivada em rotações curtas das quais
se obtêm grandes quantidades de material. O choupo é ideal para a produção de
biocombustível líquido por este ter baixo conteúdo em lenhina e alto teor em celulose,
o que permite que uma extração mais rápida dos hidratos de carbono da madeira
(Wood Energy, 2019). De acordo com Fernández et al. (2009), em Espanha a produção
de biomassa do choupo pode variar entre 10,1 e 14,4 t/ha/ano e os valores médios
para a Europa serão de 10,0 a 15,0 t/ha/ano, segundo Labrecque & Teodorescu
(2003), o que torna a cultura deste tipo de biomassa rentável a curto prazo.
Os povoamentos de choupo fornecem ainda serviços de ecossistema como a
biorremediação de solos poluídos, o sequestro de carbono, redução do risco de
erosão, melhoramento da qualidade do solo e providencia habitats para várias espécies
de fauna (Wood Energy, 2019).
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PARTE 2
Informação coligida para a Paulownia COT2 e o Populus I-214 na parcela piloto
instalada no âmbito do Projeto GO Biochorume

1.

Enquadramento

A parcela onde foi instalado o ensaio do projeto localiza-se em Penafiel, em
propriedade do parceiro do projeto, Aveleda S.A., e tem 14 607 m2 de extensão. No
ensaio foram consideradas duas espécies florestais, o clone Paulownia COT2 (P.
elongata × P. fortunei) e o clone Populus I-214 (P. deltoides × P. nigra [Populus ×
euroamericana (Dode) Guinier]. O clone de paulownia foi produzido nos Viveiros
iPaulownia (Valença, Espanha; https://www.ipaulownia.com/ ) e o clone de choupo foi
produzido
em
raiz
nua
nos
Viveiros
Cuevas
(Leão,
Espanha;
https://www.viveroscuevas.com/ ).
Os objetivos do projeto GO Biochorume e do ensaio instalado passaram pela
valorização dos efluentes pecuários como fonte de matéria orgânica para espécies de
rápido crescimento (paulownia e choupo) para a obtenção de biomassa para fins
energéticos, sequestro de carbono e valorização da folhagem para forragem bovina.
Sumariam-se aqui algumas caraterísticas do ensaio, sugerindo-se a leitura de outros
entregáveis do projeto para obtenção de informação mais detalhada acerca dos
ensaios assim como dos resultados específicos conseguidos, resultantes de
investigação conduzida pelos parceiros do projeto, designadamente INIAV e UCP.
O terreno onde o ensaio foi instalado tinha solo compactado derivado de granito, com
propensão a alagamento no outono e inverno e com pouca capacidade de drenagem.
Foi feita uma preparação de terreno que consistiu na remoção dos primeiros 50 cm do
solo, instalação de um sistema de drenagem coberto com camada de 20 cm de
gravilha e depois enterrado com o solo anteriormente removido (Menino et al., 2021).
De acordo com informação providenciada pela entidade coordenadora do Projeto, e
seguindo o diário das intervenções, em janeiro de 2018 parte das paulownias foram
micorrizadas e ficaram em vaso em viveiro até finais de abril. A 30 de abril de 2018
deu-se início à plantação de todas as paulownias e à plantação das estacas de
choupos. A ficha de visita de campo refere a plantação de 2000 indivíduos de cada
espécie.
A Paulownia COT2 foi instalada a compasso de plantação de 2,5 m × 1,5 m, e o
Populus I-214 a compasso de 2,5 m × 0,75 m.
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Para cada espécie, o ensaio considerou 4 tratamentos, nomeadamente a testemunha
e 3 doses de aplicação de chorumes, organizados em faixas contínuas. Em parte da
área de estudo foi considerado, em complemento, o estudo do efeito da micorrização.
Parte dos choupos plantados sucumbiram no 1º ano, pelo que em 2019 procedeu-se
a uma nova plantação de estacas. A mortalidade neste estádio inicial também afetou
algumas paulownias, pelo que em 2019 foi feita a substituição das paulownias mortas.
Desde a instalação até à conclusão do projeto foram realizadas 4 medições no ensaio,
cuja caraterização é feita no ponto seguinte.
2.

Base de dados disponibilizada pelos parceiros do projeto. Monitorização

realizada entre novembro de 2018 e novembro de 2020

Para este projeto foram plantadas no total 4000 árvores por espécie, contabilizando
árvores úteis aos ensaios e árvores de bordadura. No ensaio foram considerados quatro
tratamentos de chorume, com três repetições. Cada dose de chorume continha uma
diferente de azoto, tendo o Tratamento 1, 85 kg de N/ha; o Tratamento 2, 170 kg de
N/ha e o Tratamento 3, 340 kg de N/ha; no grupo controlo não foi aplicada qualquer
dose de chorume. Os tratamentos foram aplicados 3 vezes por ano na primavera, verão
e outono.
Em termos de organização de ensaio, este foi dividido em duas áreas, uma sob
supervisão do INIAV (ensaio 1) e outra sob supervisão da UCP (ensaio 2). No ensaio 1
foram consideradas 96 plantas de cada espécie por tratamento, num total de 384
árvores por espécie. No ensaio 2 foram consideradas 24 árvores por tratamento,
totalizando 96 por espécie. No ensaio 2, parte das árvores foram sujeitas a
micorrização.
Na análise dos dados optou-se, neste relatório, por individualizar a informação,
adotando o seguinte código:
INIAV t0

- árvores não sujeitas a tratamento com chorume, ensaio

1
INIAV t1

- árvores sujeitas a tratamento com uma dose de

chorume, ensaio 1
INIAV t2

- árvores sujeitas a tratamento com duas doses de

chorume,
INIAV t3
chorume,
UC c0
2
UC c1
chorume,
UC c2
chorume,

ensaio 1
- árvores sujeitas a tratamento com três doses de

ensaio 1
- árvores não sujeitas a tratamento com chorume, ensaio
- árvores sujeitas a tratamento com uma dose de

ensaio 2
- árvores sujeitas a tratamento com duas doses de

ensaio 2

16

UC c3

- árvores sujeitas a tratamento com três doses de

chorume, ensaio 2
UC m0

- árvores micorrizadas não sujeitas a tratamento com

chorume, ensaio 2
UC m1
dose de chorume,
ensaio 2
UC m2

- árvores micorrizadas sujeitas a tratamento com uma

- árvores micorrizadas sujeitas a tratamento com duas

doses de chorume,
ensaio 2
- árvores micorrizadas sujeitas a tratamento com três

UC m3

doses de chorume,
ensaio 2
As avaliações biométricas disponibilizadas respeitam às variáveis diâmetro do tronco
na base (db), diâmetro do tronco a 1,30m de altura acima do nível do solo (d) e altura
total da planta/árvore (h). Na Tabela 1 faz-se a caraterização geral dos dados destas
variáveis, nas várias medições. Para a variável altura, na medição de 2021, optou-se
por fazer a caraterização a partir dos valores determinados em campo, num conjunto
de árvores amostra que foram abatidas, pois no documento partilhado os valores de
alturas em 2021 eram iguais aos registados na medição de 2020.

Tabela 1: Caraterização estatística (média e desvio padrão, s) das variáveis diâmetro na base (db), diâmetro a
1,30 m (d) e altura (h), por medição, tendo como suporte a informação disponibilizada pelos parceiros do projeto.

Espécie

Variável

Nov. 2018

n

Média (s)

Out. 2019

n

Média

Nov. 2020

n

(s)

Choupo

db (cm)

129

1,6 (0,52)

287

2,0

Média

Nov. 2021

n

(s)
285

(0,52)

4,4

(s)
-

-

3,1
(0,95)

276

5,9
(1,67)

1,9

286

(1,12)

d (cm)

78

2,2 (2,65)

217

0,9
(0,35)

286

h (m)

129

1,4 (0,33)

-

-

286

(0,49)

Paulownia

db (cm)

186

4,9

-

Média

-

-

4,4

264

4,6
(0,98)

-

-

6,4

257

-

(3,839)

d (cm)

55

3,1 (1,57)

258

(2,31)

h (m)

197

1,7 (5,7)

270

3,4

(3,43)
263

(1,40)

4,9
(2,20)

8,9
(4,10)

24

9,3
(2,56)

3. Recolha de informação realizada em novembro de 2021

Antes do final do projeto ficou definido que se procedesse ao abate de uma amostra
de árvores, para cada espécie, visando a quantificação da biomassa e a avaliação de
propriedades físicas, anatómicas e termoquímicas da madeira. Dado o envolvimento
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direto da equipa da UTAD nas avaliações de campo e em análises laboratoriais das
propriedades físicas e anatómicas (análises desenvolvidas no Laboratório de Produtos
Florestais da UTAD) procede-se à descrição das metodologias adotadas na recolha e
no tratamento dos dados e respetivos resultados.
3.1 Trabalho de campo

O trabalho de campo realizou-se no final de novembro de 2021 e incidiu num total de
48 árvores, 24 paulownias e 24 choupos, 6 árvores de cada tratamento, de acordo
com seleção prévia, realizada em gabinete, pelos parceiros do projeto com
responsabilidade no acompanhamento dos ensaios. A seleção procurou abranger
árvores de diferentes dimensões, com base nos registos dos valores de diâmetro a
1,30m, do inventário mais recente.
Em campo foram identificadas as árvores amostra, as quais foram de seguida abatidas
com recurso a uma motosserra. A altura de corte foi cerca de 10 centímetros (cm)
acima do solo. Em cada árvore abatida procedeu-se à medição do diâmetro do tronco,
a vários níveis de altura, e a altura total. A altura foi medida estendendo a fita métrica
sobre o tronco (contabilizando já os 10 cm do cepo) até à ponta da flecha. Foram
medidos os diâmetros à base a 10 cm do solo (d0,1), o diâmetro à altura de 1,3 m (d)
e os diâmetros superiores, com intervalos de 2 em 2 m acima de d (d3,3, d5,3, d7,3,
etc.). As medições de diâmetro foram feitas com recurso a uma suta de braços (ensaio
1), com precisão ao milímetro. No ensaio 2, não acompanhado pela UTAD, a equipa
da UCP usou uma craveira na medição dos diâmetros.
Depois de medidas, as árvores foram desramadas e toradas, havendo o cuidado de
separar o material pertencente ao tronco do da copa para permitir quantificar
separadamente a biomassa verde de cada componente. A medição da massa das
árvores foi feita no campo utilizando uma balança analógica previamente estabilizada
no solo.
O primeiro toro foi cortado ao nível 1,30 m, tendo sido retirada uma rodela a essa
altura. Tanto a rodela como o toro foram devidamente identificados e colocados em
sacos plásticos para minimizar a perda de humidade. Foram ainda recolhidas amostras
da copa em árvore escolhida ao acaso de entre as abatidas e os ramos foram
colocados em sacos plásticos pelas mesmas razões.
As amostras de madeira recolhidas em campo foram levadas para o Laboratório dos
Produtos Florestais da UTAD para avaliação das propriedades físicas e anatómicas. A
avaliação das propriedades termodinâmicas foi realizada em laboratório externo (CBECentro da Biomassa para a Energia).
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3.2 Trabalho de laboratório
3.2.1 Propriedades físicas

No laboratório, as amostras foram pesadas com recurso a uma balança digital de
modo a determinar o peso húmido das rodelas e dos ramos (Ph). De seguida as rodelas
foram submersas em água para a determinação do volume saturado (Vs) da peça. Este
volume saturado simula as condições em que a peça estaria na árvore em pé. O volume
saturado foi determinado com recurso a uma balança digital, baseado no Princípio de
Arquimedes de deslocação de fluídos. As peças foram posteriormente colocadas em
estufa durante três dias a uma temperatura de103 ºC para ser determinado o peso
anidro (Pa) das amostras (correspondendo ao peso seco). No caso dos ramos, foi
apenas determinado o peso húmido e peso anidro. A densidade básica (Dd) da madeira
foi calculada segundo a expressão:
#"
!! =
$#
Já a humidade da madeira (H%) é calculada através da equação:
%% =

#$ − #"
× 100
#"

3.2.2 Propriedades anatómicas

Das rodelas secas foram depois retiradas amostras representativas de cada rodela
para a medição das fibras. As amostras foram desfeitas com recurso a um bisturi com
o cuidado de o corte ser feito no sentido paralelo ao crescimento das fibras de modo
a evitar a sua danificação. As amostras foram depois colocadas em tubos de ensaio
(aproximadamente 1,5 gramas por tubo) e submersas em solução de Franklin para
serem colocadas em banho-maria seco durante 48 horas à temperatura de 60 ºC. A
solução de Franklin dissolve a lenhina e permite a desagregação das fibras da madeira.
Após a dissolução da lenhina, as amostras foram cuidadosamente maceradas com
recurso a uma vareta de vidro para evitar a quebra das fibras. Foi depois retirada uma
pequena porção de cada amostra e lavada em água corrente num filtro Ø 10μ e
colocada em suspensão numa placa de Petri. A suspensão de fibras foi colocada num
projetor de perfis com poder de ampliação de 100 vezes para fazer o decalque de 40
fibras, aleatórias, para uma folha de papel vegetal. A medição das fibras foi feita com
recurso a um micrómetro.
3.2.3 Propriedades termoquímicas

O Poder Calorífico Superior (HHV) foi determinado de acordo com a metodologia
descrita na Norma ISO18125:2017, utilizando um calorímetro automático de Isoperibol.
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O método analítico utilizado para determinar os teores de carbono, hidrogénio e azoto
foi baseado na oxidação completa e instantânea da amostra por combustão “flash”,
que converte todos os compostos orgânicos e inorgânicos em produtos de combustão,
utilizando para o efeito um analisador elementar de CHON para cromatografia por
Combustão.
O teor de cinzas foi determinado numa 1 g de amostra seca em estufa, num cadinho
de platina colocado num forno mufla.
O teor de oxigénio foi obtido por substração de 100% da soma dos teores em C, H, N
e cinzas.
O teor de S e Cl foi obtido por cromatografia iónica, pela técnica de espectrometria de
emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES).
3.3. Trabalho de gabinete
3.3.1 Preparação da base de dados das variáveis dendrométricas biomassa e volume
da árvore individual

Os dados recolhidos no campo foram posteriormente introduzidos no programa Excel
de modo a determinar o volume e biomassa das árvores amostradas. A biomassa
verde (bv) total das árvores foi calculada através da soma da biomassa dos toros e da
copa quantificadas durante o trabalho de campo. Já a biomassa seca (bs) foi calculada
após a determinação da humidade da madeira de cada espécie e componente,
avaliada em laboratório, com recurso à expressão:
+%
+# =
%%,
100 + 1
Com base nos dados das árvores de cada tratamento foram calculados o valor médio
(+.# ) e o desvio padrão (s) da biomassa seca.
Para quantificação do volume dos troncos das árvores foi utilizado o método de
cubagem rigorosa, por acumulação do volume das diferentes porções do tronco. Neste
método o cepo foi considerado como tendo a forma de um cilindro e a bicada a forma
de um cone. Assim o volume do cepo (vc) foi calculado através de:
3',) *
0& = 1 × 2
5 × ℎ&
2
onde 3',) representa o diâmetro na base e ℎ& a altura do cepo, neste caso, 0,1 m. Para
o cálculo do volume dos toros (vt) recorreu-se à Fórmula de Smalian:

0+ =

7) + 7*
×8
2
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em que são usadas as áreas seccionais inferior (7) ) e superior (7* ) de cada toro e o
comprimento de cada toro (l), que neste caso corresponde a 2 m.
O volume da bicada (vb) foi calculado através da fórmula do volume do cone:
0! =

1
3, *
× 1 × 2 5 × ℎ!
3
2

em que 3, representa o diâmetro do último toro (correspondendo à base da bicada) e
ℎ! é o comprimento da bicada, quantificada como a diferença entre a altura total da
árvore e o nível a que o último diâmetro foi medido.

3.3.2 Análise estatística e modelação

O tratamento dos dados e o desenvolvimento dos modelos biométricos foram
realizados utilizando as funcionalidades do pacote estatístico JMP, de análise gráfica
e de análise estatística. Na modelação estatística foram ensaiados diversos modelos
quer sob a forma genérica do modelo de regressão linear ou não lineares. A expressão
geral do modelo de regressão linear é
: = ;' + ;) <) + ⋯ . ;- <- + ?
onde : representa a variável resposta e <. (j =1 a k) indicam os regressores. O
parâmetro ;' define a ordenada na origem, ;. são os coeficientes parciais do modelo
e ? é o termo do erro.
No caso dos modelos de regressão não linear privilegiou-se o recurso ao modelo
alométrico para descrição das variáveis volume e biomassa:
/

/

: = ;) <) ! <* " + ?
No estudo do crescimento das árvores, em diâmetro e em altura, adotou-se o modelo
de Schumacher como aproximação à descrição e análise do padrão de crescimento
diâmetro-idade e altura-idade. A função de crescimento proposta por Schumacher é
expressa por:
1 3:
1
=B *
: 3A
A

A função de produção que lhe está associada é:
B
: = C exp(− ) + ?
A
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Nestas equações, a variável resposta : é assumida como sendo o diâmetro a 1,30m,
ou a altura total da árvore, e A representa a idade da árvore. Quanto aos parâmetros,
C é a assíntota e B é uma constante que expressa a taxa de diminuição da taxa de
crescimento relativo. O modelo assume que a taxa de crescimento relativo aumenta
linearmente com o inverso do quadrado do tempo.
Na estimação dos modelos (lineares e não lineares)
utilizou-se o método dos mínimos quadrados.
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PARTE 3
Resultados e discussão da informação obtida para a Paulownia COT2 e o Populus I214 na parcela piloto instalada no âmbito do Projeto GO Biochorume
1. Propriedades físicas, anatómicas e termoquímicas
1.1. Densidade e humidade

A densidade básica obtida para as amostras de choupo retiradas do tronco foi de 0,275
± 0,012 g/cm3, equivalente a 275 kg/m3, e humidade de 116,5%. A humidade dos
ramos de choupo foi de 140,6%. Na bibliografia, a densidade da madeira a 12%H do
clone de choupo I-214 é de 328 kg/m3, 349 kg/m3 (Oliva & Merino, 2001) e 374 kg/m3
(Silva, 2005).
Para a paulownia, a densidade básica obtida a partir das amostras foi de 0,217 ±
0,020 g/cm3, equivalente a 217 kg/m3. A humidade das amostras do tronco foi de
187,0% e dos ramos 200,1%. O resultado obtido para a densidade coincide com a
informação disponível na bibliografia que refere que a madeira de paulownia é das
mais leves, especialmente tendo em conta que a densidade do abeto é de 470 kg/m3
e a do carvalho 580 kg/m3 (Cathaia, s.d.). O valor de referência para densidade da
madeira de paulownia é 250 kg/m3 para P. elongata (Ribeiro, s.d.) e 310 kg/m3 para
Paulownia sp. (Cathaia, s.d.). Já o valor de referência da densidade fornecido por um
produtor dos clones usados neste ensaio foi de 237 kg/m3 (IN VITRO, 2013).
Como é possível constatar, para ambas as espécies, os valores de densidade obtidos
são menores de que os citados na bibliografia, mas tal pode justificar-se pelo facto
de que as amostras usadas serem provenientes de árvores jovens e com apenas lenho
juvenil, o qual é menos denso que o lenho adulto. Além disso, os valores calculados
para as árvores do caso em estudo são referentes à densidade básica, que sendo
calculada a partir do peso anidro e o volume saturado representa o menor valor de
todas as densidades, mas tem a grande vantagem de ser a mais fácil e precisa
avaliação, sendo, por isso, a mais utilizada para efeitos comparativos.
1.2. Comprimento das fibras

O lenho das espécies folhosas é heteroxilado, constituído por dois elementos
fundamentais, as fibras e os vasos. As fibras são células de esclerênquima mortas que
fazem parte do xilema secundário das árvores, sendo que nas espécies
angiospérmicas dicotiledóneas desempenham a função de suporte mecânico e que
podem ser liberiformes ou fibrotraqueidos (Lauw, 2011; Luz, 2011). Na bibliografia, o
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valor definido para o comprimento das fibras de choupo é de 1,249 mm (Silva, 2005)
e para as fibras de paulownia é de 1,04 mm (Rodrigues et al., 2020).
Os valores obtidos na medição das amostras foram de 0,758 ± 0,169 mm para o
choupo e 0,785 ± 0,173 mm para a paulownia. Novamente, os valores obtidos estão
abaixo daqueles citados na bibliografia, mas tal dever-se-á também ao facto de as
árvores amostrada serem muito jovens. Relativamente ao choupo, é possível ter uma
referência da dimensão das fibras em árvores de 6 anos medida por Silva (2005)
obtendo o valor de 0,997 mm de comprimento.
1.3. Propriedades termoquímicas

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios (e correspondentes desvio-padrão)
de cada uma das características termoquímicas avaliadas, por espécie. A título
comparativo, na Tabela 3 são apresentados alguns valores de referência para
diferentes espécies lenhosas e matos.

Tabela 2: Valores médios (entre parênteses o correspondente desvio padrão) de cada parâmetro termoquímico
avaliado, por espécie
Parâmetro

Choupo

Paulownia

Poder Calorífico (MJ/Kg)

19,82 (0,10)

19,92 (0,08)

Cinzas (%)

2,20 (0,23)

1,68 (0,09)

C (%)

49,34 (0,30)

49,58 (0,18)

H (%)

6,18 (0,10)

6,26 (0,07)

O (%)

41,49 (0,40)

41,99 (0,19)

N (%)

0,76 (0,08)

0,50 (0,05)

S (%)

0,05 (0,01)

0,04 (0,01)

Cl (%)

<0,005

<0,005

Tabela 3: Valores médios de cada parâmetro termoquímico de diferentes espécies lenhosas e matos. Para as
espécies lenhosas são apresentados os valores separadamente da componente “madeira” (material lenhoso do
tronco) e dos “resíduos” (conjunto formado por casca (20%), ramos (48%) e folhas (32%). Fonte: Enes et al.
(2019).

P.pinaster

P.pinaster

E. globulus

(madeira)

(resíduos)

(madeira)

Poder Calorífico (Mj/Kg)

20,2

19,5

17,6

18,7

Cinzas (%)

0,2

3,2

0,5

6,2

1,4

C (%)

48,1

48,7

46,1

48,7

48,3

H (%)

6,2

6,9

5,9

6,6

6,3

O (%)

45,4

39,9

47,8

37,5

43,1

N (%)

0,1

1,2

0,2

1,0

0,8

S (%)

0,00

0,09

0,02

0,08

0,06

Cl (%)

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

0,061

Parâmetro

E. globulus
(resíduos)

Matos

20,5
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Relativamente ao poder calorífico, verifica-se que as duas espécies em estudo
apresentam valores médios muito idênticos (choupo=19,8 MJ/Kg; paulownia=19,9
MJ/Kg), com uma variabilidade dentro de cada espécie muitíssimo reduzida (0,10 e
0,08 MJ/Kg, respetivamente. Estes valores são muito idênticos aos valores de
referência do poder calorífico da generalidade das espécies lenhosas e matos (Tabela
3). Valores um pouco mais baixos são normalmente referidos para alguns resíduos
agrícolas, compreendidos entre 12 e 18 MJ/Kg (Enes et al., 2019; Velázquez-Marti et
al., 2017; Velázquez-Marti et al., 2018; Nasser et al., 2014).
Sendo o poder calorífico da madeira definido como a quantidade de energia libertada
na forma de calor durante a combustão de um quilograma de madeira, conclui-se que
o desempenho energético destas duas espécies é igual, ou seja, que a quantidade de
energia libertada por unidade de peso é igual. Porém, se a quantificação da madeira
não for feita em termos de peso, mas sim de volume, então neste caso a madeira de
choupo, por ser mais densa (choupo=275 kg/m3; paulownia=217 kg/m3) tem vantagem
relativamente à madeira de paulownia, na medida em sendo mais pesada, contém
mais energia por unidade de volume.
No que respeita aos teores dos três principais elementos químicos da madeira (C, O e
H), as diferenças entre as duas espécies são muito reduzidas e concordantes com os
valores de referência apresentados para outras espécies florestais.
Já relativamente aos teores de cinzas (choupo = 2,20 %; paulownia = 1,68 %), N
(choupo = 0,76 %; paulownia = 0,50 %) e S (choupo = 0,05 %; paulownia = 0,04 %)
verificou-se que os valores presentes na madeira de choupo foram consistentemente
superiores, nalguns casos quase o dobro dos registados na madeira de paulownia.
Embora as quantidades destes compostos sejam relativamente reduzidas, como os
consumos de biomassa das caldeiras para produção de energia são muito elevados,
por um lado e, por outro, a extrema toxicidade destes compostos, a utilização da
madeira de choupo para fins energéticos não é tão adequada como a de paulownia.
Por exemplo, irá provocar um acréscimo do risco de fusão das cinzas, depósito e
formação de escórias, corrosão dos componentes internos das caldeiras e sistemas
de evacuação dos fumos, com consequente agravamento dos custos económicos de
funcionamento e manutenção dos sistemas. Para além disso, agravam-se também os
prejuízos ambientais decorrentes da formação e libertação para a atmosfera de
compostos extremamente tóxicos, como sejam os NOX e SOX.
A este respeito convém referir que globalmente as espécies resinosas, por
apresentarem baixos teores de cinzas, N e S, são aquelas que normalmente são
consideradas as mais adequadas para aproveitamento energético por combustão. É
por esse motivo que a componente lenhosa do tronco das árvores de pinheiro-bravo é
a mais valorizada e utilizada para o fabrico de biocombustíveis sólidos de qualidade
“premium” (pellets). Já a componente dos resíduos formada pelo conjunto de casca,
ramos e folhas é rejeitada para essas utilizações, em virtude de apresentarem valores
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muito superiores de cinzas, N e S. O mesmo sucede para a generalidade das outras
espécies e dos matos (Tabela 3), cuja utilização para fins energéticos por combustão
é muito limitada e exclusiva a produtos de baixa qualidade (por exemplo estilha para
abastecimento de caldeiras e fornos industriais).
Tendo as amostras utilizadas para as análises químicas sido constituídas não só pela
componente lenhosa do tronco, mas também casca, ramos e algumas folhas, é
natural que os teores de cinzas, N e S sejam superiores aos que teriam sido obtidos,
caso a amostra fosse constituída exclusivamente pela componente lenhosa do tronco
das árvores.
Em relação aos teores em Cl, os valores são tão baixos que não foram detetados pelo
método utilizado.
2. Variáveis biométricas
2.1. Volume do tronco

O volume é parâmetro mais usado na quantificação do material lenhoso, uma vez que
é o padrão comercial da madeira. Os volumes de choupo e paulownia correspondem
ao volume da árvore em pé com casca, incluindo as porções do cepo e da bicada.
Para os cálculos dos valores de volume foram considerados os dados biométricos
recolhidos pelo INIAV, um total de 24 árvores de cada espécie, 6 árvore por tratamento,
e pela Universidade Católica, num total de 24 árvores de cada espécie, 3 árvores por
cada tratamento (chorume e chorume + micorrizas).
2.1.1. Choupo

Na Tabela 4 carateriza-se a variável volume do tronco para o conjunto das 48 árvores,
discriminadas por tratamento. O valor de volume médio obtido para os 48 exemplares
de choupo foi de 14,1 ± 8,3 dm3/árvore, sendo 3,9 dm3 e 48,2 dm3 os valores mínimos
e máximos calculados para a amostra de árvores abatidas.
Tendo em conta que os choupos foram plantados com compasso de 2,5×0,75 m, é
possível estimar que num hectare, com 5333 árvores, o volume total acumulado ao fim
de 4 anos seria 75,2 m3/ha, correspondendo a um acréscimo médio anual, a essa
idade, de 18,8 m3/ha/ano.
Tabela 4: Volume do tronco (média e desvio padrão, valores em dm3) de choupo por tratamento.
Tratamento

Média
(desvio)

Tratamento

Média
(desvio)

Tratamento

Média (desvio)

INIAV t0

10,1 (3,7)

UC c0

13,9 (8,3)

UC m0

14,5 (9,7)

INIAV t1

10,1 (4,9)

UC c1

15,3 (3,5)

UC m1

12,8 (7,9)

INIAV t2

14,8 (6,1)
14,1 (5,8)

UC c2

8,8 (5,3)
28,4 (18,5)

UC m2

15,2 (8,0)
19,2 (12,9)

INIAV t3

UC c3

UC m3
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Como é possível verificar pelos dados expostos na Tabela 4, no ensaio 1, as árvores
dos tratamentos 2 e 3 apresentam, em média, valores de volume mais elevados do
que os tratamentos 0 e 1. No ensaio 2, as árvores sujeitas ao tratamento 3 destacamse por apresentarem, em média, maiores valores de volume do tronco,
comparativamente às restantes. Salvaguarde-se que a interpretação não está validada
por teste estatístico.
2.1.2. Paulownia

O valor de volume médio determinado para a paulownia, com base nas 48 árvores
amostra foi de 37,7 ± 34,8 dm3/árvore, variando os valores calculados desde 0,9 dm3
a 131,7 dm3.
Atendendo ao facto das paulownias terem sido plantados com compasso de 2,5×1,5
m, estima-se que num hectare, com 2667 árvores, o volume total acumulado em 4
anos, seria 100,5 m3/ha, correspondendo a um acréscimo de 25,1 m3/ha/ano, aos 4
anos.

Tabela 5: Volume do tronco (média e desvio padrão, valores em dm3) de paulownia por tratamento.
Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

INIAV t0

42,1 (41,9)

UC c0

37,1 (19,5)

UC m0

7,7 (6,2)

INIAV t1

58,3 (55,7)

UC c1

26,8 (20,2)

UC m1

5,7 (4,1)

INIAV t2

50,6 (40,2)

UC c2

26,5 (17,5)

UC m2

16,2 (9,6)

INIAV t3

47,7 (30,7)

UC c3

35,3 (41,7)

UC m3

19,0 (19,6)

Observando os valores da Tabela 5, é possível verificar que as árvores apresentam, em
média, maior volume no ensaio 1, sujeito ao tratamento 1. No ensaio 2 destacam-se
os valores mais reduzidos de volume do tronco encontrados nas árvores amostra dos
tratamentos 0 e 1 (árvores micorrizadas não sujeitas a tratamento com chorume, ou
com um tratamento de chorume, respetivamente).
O volume médio das árvores do ensaio 2 é globalmente inferior às do ensaio 1, o que
poderá estar associado à quantidade de água presente nessa parte do terreno
(hipótese que este estudo não analise e que carece de confirmação) ou a outros fatores
com influência no crescimento. Também em relação a esta análise salvaguarde-se
que a ausência de teste estatístico não permite consubstanciar a extensão (ou nível de
significância) das diferenças.
2.2 Biomassa do tronco e copa

A biomassa representa a massa do material lenhoso e é um parâmetro alternativo à
determinação do volume. Neste caso, a distinção entre biomassa verde e biomassa
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seca é importante pois são fatores a considerar em diferentes fases do processo de
venda. A biomassa verde representa a massa do material lenhoso após o abate e antes
da secagem e é relevante na transação e transporte do material. Já a biomassa seca,
corresponde à massa do material lenhoso depois de seco, ou seja, o seu valor é
praticamente invariável.
Para os cálculos dos valores de biomassa foram considerados os dados biométricos
recolhidos no ensaio 1, num total de 24 árvores de cada espécie, 6 árvore por
tratamento, e no ensaio 2, num total de 24 árvores de cada espécie, 3 árvores por
cada tratamento (chorume e chorume + micorrizas).
2.2.1. Choupo

O valor médio de biomassa verde do tronco obtido para o choupo foi de 10,8 ± 6,3
kg/árvore, enquanto o valor de biomassa seca do tronco foi de 5,2 ± 3,0 kg/árvore,
com valores que variaram dos 1,4 kg até aos 18,0 kg. A caraterização dos valores de
biomassa seca do tronco, por tratamento é apresentada na Tabela 6.

Tabela 6: Biomassa seca do tronco (média e desvio padrão, valores em kg) de choupo, por tratamento.
Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

INIAV t0

3,0 (1,3)

UC c0

5,2 (3,2)

UC m0

5,6 (3,8)

INIAV t1

3,3 (1,5)

UC c1

5,8 (1,3)

UC m1

4,8 (2,6)

INIAV t2

5,4 (1,6)

UC c2

3,7 (1,7)

UC m2

5,7 (2,9)

INIAV t3

5,1 (2,0)

UC c3

10,7 (6,9)

UC m3

7,2 (4,2)

No que toca à biomassa total (tronco e copa), o valor médio de biomassa verde foi de
13,9 ± 8,0 kg/árvore e o valor médio de biomassa seca foi 6,5 ± 3,8 kg/árvore com
um valor mínimo de 1,4 kg e um valor máximo de 22,8 kg. Na Tabela 7 faz-se a
caraterização dos valores de biomassa seca para a componente aérea (tronco e copa),
por tratamento.
Tal como referido aquando da apresentação dos dados respeitantes ao volume do
tronco, as árvores do ensaio 2 sujeitas ao tratamento 3 destacam-se por
apresentarem, em média, maiores valores de biomassa aérea, comparativamente aos
valores apurados nas árvores dos outros tratamentos, salvaguardando-se, todavia, que
a expressividade dessa diferença deva ser aferida estatisticamente.
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Tabela 7: Biomassa seca da componente aérea (média e desvio padrão, valores em kg) de choupo, por
tratamento.
Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

INIAV t0

3,5 (1,5)

UC c0

6,1 (3,7)

UC m0

7,2 (4,8)

INIAV t1

4,3 (2,0)

UC c1

7,4 (1,7)

UC m1

5,9 (3,2)

INIAV t2

7,3 (1,8)

UC c2

4,6 (2,1)

UC m2

6,8 (3,6)

INIAV t3

6,7 (2,4)

UC c3

13,3 (8,7)

UC m3

8,6 (5,5)

Admitindo o valor médio de 6,5 kg/árvore de biomassa seca para a componente aérea,
e para o compasso de plantação adotado, a biomassa produzida pelo povoamento
em 4 anos corresponderá a 34,7 t/ha. O acréscimo médio anual, aos 4 anos, em
matéria seca (tronco e copa) será de 8,7 t/ha/ano.
2.2.2. Paulownia

Com base na amostra de árvores abatidas determinou-se um valor médio de 23,3 ±
21,2 kg/árvore de biomassa verde do tronco para a paulownia. O valor de biomassa
seca médio obtido para os troncos foi de 11,7 ± 11,1 kg/árvore, variando desde os
0,8 kg até 44,8 kg. Tanto os valores extremos como o desvio padrão atestam a elevada
variabilidade encontrada na amostra (coeficiente de variação igual a 95%).
A caraterização dos valores de biomassa seca do tronco, por tratamento, é
apresentada na Tabela 8.

Tabela 8: Biomassa seca do tronco (média e desvio padrão, valores em kg) de paulownia, por tratamento.
Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

INIAV t0

14,0 (12,7)

UC c0

12,1 (7,6)

UC m0

1,8 (1,8)

INIAV t1

19,9 (17,2)

UC c1

7,6 (5,1)

UC m1

2,4 (1,4)

INIAV t2

17,5 (13,0)

UC c2

7,9 (5,0)

UC m2

5,3 (3,6)

INIAV t3

15,5 (8,7)

UC c3

9,9 (13,6)

UC m3

5,5 (4,8)

A biomassa verde da componente aérea (tronco e copa) da paulownia foi determinada
como sendo 31,0 ± 27,0 kg/árvore com os correspondentes valores em biomassa
seca de 15,7 ± 14,3 kg/árvore, sendo que o valor menor valor calculado foi de 0,9 kg
e o máximo de 59,8 kg. Na Tabela 9 faz-se a caraterização dos valores de biomassa
seca para a componente aérea (tronco e copa) das paulownias amostradas, por
tratamento. As árvores amostradas no ensaio 1 apresentaram, globalmente, valores
médios de biomassa superiores aos determinados para a amostra de árvores do ensaio
2.
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Tabela 9: Biomassa seca da componente aérea (média e desvio padrão, valores em kg) de paulownia, por
tratamento.
Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

Tratamento

Média (s)

INIAV t0

18,3 (15,2)

UC c0

15,1 (9,3)

UC m0

4,0 (2,7)

INIAV t1

26,3 (21,7)

UC c1

10,3 (6,2)

UC m1

3,9 (2,7)

INIAV t2

23,7 (17,0)

UC c2

10,0 (5,8)

UC m2

7,2 (5,3)

INIAV t3

22,4 (11,7)

UC c3

12,6 (16,8)

UC m3

6,7 (5,7)

Nas condições da parcela piloto, e usando o valor médio apurado de 15,7 kg de
matéria seca por árvore, estima-se que um hectare de paulownia produz em média
41,9 toneladas de biomassa seca com um acréscimo médio anual, aos 4 anos de 10,5
t/ha/ano.
2.3. Modelos biométricos que relacionam o volume do tronco e a biomassa da
componente aérea com o diâmetro e altura das árvores

Para a obtenção dos modelos biométricos respeitantes a volume e biomassa das
árvores individuais teve-se como suporte a base de dados preparada a partir da
informação recolhida na última medição, realizada em novembro de 2021.
2.3.1. Choupo

Para o desenvolvimento dos modelos para o choupo usaram-se 48 árvores (Tabela
10).

Tabela 10: Caraterização das variáveis utilizadas na modelação de choupo (n = 48 obs.)
Variáveis

Unidade

Mínimo

Média

Máximo

s

CV

Diâmetro (d)

cm

3,8

6,0

9,9

1,3

22,2

Altura (h)

m

5,4

9,1

13,3

1,6

17,6

B. verde tronco (bv tronco)

kg

3,0

10,8

37,0

6,3

57,7

B. verde total (bv total)

kg

3,1

13,9

48,0

8,0

57,4

B. seca tronco (bs tronco)

kg

1,4

5,2

18,0

3,0

59,1

B. seca total (bs total)

kg

1,4

6,5

22,8

3,8

58,7

3,9

14,1

48,2

8,3

58,5

Volume do tronco (v)

dm

3

Cada variável está caraterizada pelo intervalo de valores, média, desvio padrão (s) e
coeficiente de variação (CV).
O modelo para o volume de tronco de choupo foi obtido usando uma equação linear
com a variável combinada diâmetro e altura:
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0 = 1,284 + 0,0363* ℎ

n = 48 obs.

R2 = 0,991

syx = 0,771dm3

Os modelos para a biomassa do tronco do choupo foram obtidos usando novamente
uma equação linear com a referida variável combinada. Para a biomassa verde do
tronco, a equação obtida foi:
+% +123&2 = 1,185 + 0,0273* ℎ

n = 48 obs.

R2 = 0,976

syx = 0,986 kg

O modelo para a biomassa seca do tronco de choupo é:
+# +123&2 = 0,455 + 0,0133* ℎ

n = 48 obs.

R2 = 0,974

syx = 0,490 kg

Também para a biomassa total (tronco e copa) do choupo foram usadas equações
lineares com o mesmo regressor. O seguinte modelo foi desenvolvido para biomassa
verde total:
+% +2+"4 = 1,700 + 0,0343* ℎ

n = 48 obs.

R2 = 0,957

syx = 1,671 kg

Já para biomassa seca total o modelo obtido é:
+# +2+"4 = 0,651 + 0,0163* ℎ

n = 48 obs.

R2 = 0,963

syx = 0,734 kg

2.3.2. Paulownia

Para a obtenção dos modelos para a paulownia foram usadas as variáveis já
identificadas na secção anterior. A caraterização da amostra para a paulownia é feita
na Tabela 11, quanto a intervalo de valores, média, desvio padrão (s) e coeficiente de
variação (CV) de cada variável.

Tabela 11: Caraterização das variáveis utilizadas na modelação de paulownia (n = 48 obs.)
Variáveis

Unidade

Mínimo

Média

Máximo

s

CV

Diâmetro (d)

cm

2,7

8,9

16,7

3,9

44,1

Altura (h)

m

2,0

8,3

13,6

2,9

34,7

B. verde tronco (bv tronco)

kg

2,0

23,3

84,0

21,2

91,0

B. verde total (bv total)

kg

2,2

31,0

112,0

27,0

87,3

B. seca tronco (bs tronco)

kg

0,8

11,7

44,8

11,1

94,6

B. seca total (bs total)

kg

0,9

15,7

59,8

14,3

90,7

Volume do tronco (v)

dm3

0,9

35,7

131,7

34,8

97,3

Para a descrição do volume do tronco foi usada uma função linear com a variável
combinada, cuja expressão é:
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0 = 2,097 + 0,0353* ℎ

n = 48 obs.

R2 = 0,988

syx = 3,927 dm3

Para descrição da biomassa do tronco da paulownia foram usados modelos não
lineares tendo como regressores o diâmetro e altura. Para a biomassa verde do tronco,
o modelo é:
+% +123&2 = 0,1193*,)56 ℎ',)78

n = 48 obs.

R2 = 0,970

syx = 3,755 kg

O modelo desenvolvido para a biomassa seca do tronco é expresso por:
+# +123&2 = 0,04738,*)' ℎ9',)*: n = 48 obs.

R2 = 0,967

syx = 2,046 kg

Para a biomassa da componente aérea, englobando o tronco e a copa, manteve-se
o recurso ao modelo alométrico. O modelo que representa a biomassa verde, tem
como expressão:
+% +2+"4 = 0,3023*,:68 ℎ9',:8*

n = 48 obs.

R2 = 0,971

syx = 4,674 kg

R2 = 0,958

syx = 2,954 kg

Para a biomassa total seca tem-se:
+# +2+"4 = 0,1203*,;)' ℎ9',7);

n = 48 obs.

2.4. Funções de crescimento que descrevem a evolução do diâmetro e altura das
árvores ao longo do tempo

Para o estudo do crescimento em diâmetro e em altura das árvores recorreu-se à base
de dados partilhada pelos parceiros do projeto. Para efeito de modelação procedeu-se a uma triagem dos valores, excluindo da análise os pares de observações em que
o registo de diâmetro a uma determinada idade fosse inferior ao registado na medição
imediatamente anterior.
Na Tabela 12 caraterizam-se os dados utilizados no estudo do padrão de crescimento
em diâmetro e em altura, para cada uma das espécies.

Tabela 12: Caraterização das variáveis utilizadas no estudo do crescimento das duas espécies. Base de dados
preparada a partir da informação disponibilizada pelos parceiros do projeto.

Espécie

Choupo
Paulownia

Diâmetro
n
481
749

Min.
0,50
0,47

Média
3,49
6,57

Altura
Máx.
10,64
19,00

s
2,30
3,85

n
379
538

Min.
0,65
0,17

Média
3,19
3,91

Máx.
7,50
14,00

s
1,63
2,57
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Na Figura 8 apresenta-se a dispersão de valores e a curva ajustada para descrição do
crescimento em diâmetro e em altura para o choupo e a paulownia.

Figura 6: Crescimento em diâmetro e em altura das árvores monitorizadas na parcela piloto (nov. 2018 a nov.
2021). Dispersão de valores (círculos)e curva de crescimento ajustada (modelo de Shumacher).

As Figuras 9 e 10 foram elaboradas para facilitar a comparação dos padrões médios
de crescimento das duas espécies florestais em diâmetro (Figura 7) e em altura (Figura
8), em árvores da mesma idade e no mesmo espaço geográfico (parcela piloto de
Penafiel). Dado o curto período de tempo de monitorização, aliado ao facto de a
informação de base abranger somente um período inicial de desenvolvimento das
árvores, as ilações a retirar devem ser feitas com a devida cautela. Até aos 4 anos
observa-se que as paulownias apresentam, tendencialmente, um crescimento mais
acentuado do que o choupo.
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Figura 7: Padrão de crescimento em diâmetro para o choupo e para a paulownia, segundo a curva de
crescimento ajustada (modelo de Shumacher) para a base de dados.

As curvas foram traçadas a partir dos modelos estimados para cada espécie,
colocando-se a tracejado a extrapolação à região de dados em que é apropriado fazer a análise
(até aos 4 anos). Faz-se notar que as linhas de tendência traçadas além dos 4 anos
podem, em rigor, não descrever adequadamente o padrão de crescimento que viriam
a ter estas espécies. Caso o representassem, seria de esperar uma alteração de
dominância do crescimento de espécies.

Figura 8: Padrão de crescimento em altura para o choupo e para a paulownia, segundo a curva de crescimento
ajustada (modelo de Shumacher) para a base de dados.
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PARTE 4
Orientações de gestão para a Paulownia sp. e Populus sp.
1. Choupo

A instalação de uma plantação de choupo deve ser feita (preferencialmente) em solos
soltos, não salinos, com pH entre 5,8 e 8 e bom arejamento e drenagem. Em muitos
casos as plantações são feitas em terrenos agrícolas abandonados como medida para
recuperar estas áreas (Molowny, 2001).
Antes da plantação, é sugerido que seja feita uma preparação do terreno como o
arranque de cepos e restos de culturas anteriores para que depois seja feita uma
nivelação do terreno (Morante, 2001). A plantação poderá ser feita utilizando o método
de raiz superficial ou o método de raiz profunda e para cada caso é necessário escolher
o método de plantação adequado (Antoñanzas et al., 2001). O método de raiz
superficial é o mais barato dos dois pois não exige que seja escavado até grandes
profundidades. A plantação a 70 a 80 cm de profundidade exige depois uma despesa
extra para a manutenção. Este método está dependente da quantidade de água
disponível para os meses de verão (junho a setembro) pois se esta não for suficiente
será necessário recorrer à rega das árvores. Por outro lado, a plantação de raiz
profunda não está dependente da rega pois as árvores são plantadas ao nível do lençol
freático no seu nível mínimo nos meses estivais. Apesar de ter mais custos associados,
este será o método mais vantajoso (Antoñanzas et al., 2001; Morante, 2001).
Após a plantação, Morante (2001) sugere que seja feita uma nova nivelação do terreno.
1.1. Compasso e densidade

O espaçamento médio entre árvores e a densidade de plantação das árvores têm
influência no crescimento das árvores, pelo que o valor mais apropriado depende doo
objetivo de produção para a plantação.
Em plantações para produção de madeira são usados compassos maiores e
densidades menores para permitir o desenvolvimento do tronco e copa e modo a obter
peças de madeira de maiores dimensões e qualidade. Em Espanha, os compassos
mais usuais são 5 m × 5 m e 6 m × 6 m (Rueda, 2001).
No caso de a plantação ter como objetivo a produção de biomassa, são utilizadas
densidades muito elevadas e compassos reduzidos pois as rotações são muito curtas
e a maximização da ocupação de espaço permite aproveitar o potencial do terreno
com a vantagem de ser uma fonte de lucro a curto prazo.
No Anexo 1 encontram-se compilados vários valores de compassos e densidades
encontrados em bibliografia, que podem orientar à escolha do mais apropriado, em
situações concretas.
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1.2. Rega e fertilização

Relativamente à fertilização, esta é aconselhada aquando da plantação com adubação
de fundo ou após na superfície depois de feita uma gradagem para remoção de
infestantes (Morante, 2001). Antoñanzas et al. (2001) aconselham o uso de adubos
simples (nitrato de amónio, sulfato de potássio e superfosfato) ou o uso de 500 a 700
kg/ha de um adubo NPK 15-15-15.
O choupo é uma espécie que tem capacidade de expandir o seu sistema radicular até
grandes profundidades para obter água. Este processo natural é facilitado nas
situações em que a plantação é feita em profundidade e, nestes casos, a rega não é
necessária. No entanto, se o lençol freático estival for menor do que o seu valor médio
poderá ser vantajoso aplicar rega de 2 000 a 4 000 m3/ha/ano (Morote, 2001).
1.3. Operações silvícolas

As intervenções silvícolas aconselhadas para o choupo são frequentes, especialmente
pata a produção de madeira em que as rotações chegam a ser de 15 anos.
O controlo de infestantes é imprescindível uma vez que estas competem com as
árvores pela água e os nutrientes, logo, para obter uma melhor produção é necessário
garantir a retirada destas. Morante (2001) sugere que sejam feitas duas gradagens por
ano, uma na primavera e outra no início do verão (no caso de terrenos arenosos será
apenas necessária uma gradagem anual (Antoñanzas et al., 2001)). Estas intervenções
devem, no entanto, ser superficiais (entre 15 e 25 cm de profundidade) de modo que
as raízes não sejam danificadas e que seja possível aumentar o arejamento
(Antoñanzas et al., 2001). Morante (2001) refere que as gradagens devem ser feitas
até metade do período da rotação e até aos 10 anos no caso de se tratar de terrenos
argilosos. Molowny (1998) sugere que a gradagem seja diminuída ao sexto ano de
plantação para apenas uma intervenção anual. O mesmo autor refere ainda que se
pode deixar de fazer gradagem após o décimo ano, ainda que existam locais em que
a gradagem continua a ser feita até ao ano de corte. Já Antoñanzas et al. (2001)
aconselha que o controlo de infestantes seja feita apenas até aos 6-7 anos de
plantação, altura em que as copas já terão fechado. Depois do fecho de copas o
controlo de infestantes apenas é vantajoso para diminuir o risco de incêndio já que o
choupo tem casca fina e por isso é muito sensível à passagem do fogo.
Tanto Molowny (1998) como Morante (2001) aconselham as podas nos primeiros 5 ou
6 anos para a produção de madeira (Tabela 13).
É proposto ainda pelos mesmos autores que seja feito tratamento fitossanitário
preventivo durante os primeiros anos da plantação (Molowny (1998) propõem que seja
ao terceiro ano) para evitar danos e mortalidade.
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Tabela 13: Tipo de podas aconselhadas para choupo e respetivas referências.
Tipo de poda
Ano

Molowny (1998)

Morante (2001)

1

Poda para guiar árvores jovens

Limpeza de fuste até 0,5 m de altura

2

Não referido

Limpeza de fuste até 2 m de altura

3

Poda de manutenção

Limpeza de fuste até 3 m de altura (se for
possível alcançar)

4

Não referido

5 ou 6

Poda final

Limpeza de fuste até 4,5 m de altura (se for
possível alcançar)
Limpeza de fuste até 5,5/6 m de altura (se for
possível alcançar)

No caso do choupo (Figura 9) as árvores são plantadas em compasso definitivo, logo
não são aplicados desbastes.

Figura 9: Plantação de choupo do projeto GO Biochorume

2. Paulownia

No que toca à instalação de povoamentos de paulownia (Figura 10) deverá optar-se
por escolher planícies, zonas semiáridas ou com declives suaves (WRPC, s.d). As
caraterísticas do solo ideais para o desenvolvimento da paulownia serão textura mista,
profundidade superior a 2 metros, boa drenagem, exposição a sul e pH entre 5 e 7
(Cathaia, s.d.). A plantação das árvores pode ser feita ao longo de todo o ano, mas
deverá optar-se pela primavera ou outono, podendo apanhar ainda alguns dias de
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inverno desde que não haja ocorrência de geada (Ribeiro, s.d., WRPC, s.d). Cathaia
(s.d.) propõe que a plantação seja feita após as últimas geadas podendo árvores com
idades superiores a 2 anos serem plantadas mais cedo. Caso a planta venha de
plantação em contentor a transplantação deve ser feita no início de julho para que esta
possa criar raízes antes de entrar em dormência.
Ribeiro (s.d.) sugere que antes da instalação, o terreno seja sujeito a uma lavoura em
agosto e que seja feita a abertura de covachos. Já Cathaia (s.d.) sugere que seja feito
o controlo de infestantes e que a instalação seja feita em covas com 60 cm de
profundidade e 30 cm de diâmetro com adubação de fundo.
2.1. Compasso e densidade

Na bibliografia consultada, o valor de compasso de plantação a utilizar e densidade de
árvores a plantar é muito variável consoante a produção pretendia e o regime em que
a plantação será integrada (para consultar valores de referência veja Anexo 2).
Como já foi referido, a paulownia pode integrar sistemas de intercropping para os quais
os valores de compasso são elevados e as densidades muito baixas (por exemplo, 4
m ×30 m, WRPC, s.d) de modo a permitir o desenvolvimento de culturas agrícolas.
Quando o objetivo do povoamento é a produção, ou de biomassa ou de madeira,
existem duas opções possíveis: plantar num compasso definitivo ou plantar em
compassos mais curtos e planear desbastes. No primeiro caso, as árvores serão
plantadas num compasso e densidade que sejam adequados ao seu bom
desenvolvimento ao longo da rotação estabelecida de modo que todo o material possa
ser retirado ao mesmo tempo numa única operação e que este tenha já dimensões
consideráveis. No segundo caso, as árvores são plantadas em compassos pequenos
e densidades elevadas e são planeados desbastes ao longo da rotação de modo que
seja retirado algum material lenhoso para permitir o desenvolvimento das árvores de
permanecem no local.
2.2. Rega e fertilização

O sistema radicular da paulownia é por si só um sistema com elevada eficiência de
obtenção de água e nutrientes já que forma raízes muito profundas chegando a ter a
2-3 metros (Cathaia, s.d.; WRPC, s.d.). Na natureza a paulownia persevera em climas
com precipitação anual entre os 500-2000 mm, apesar de 800 mm anuais serem
suficientes para um desenvolvimento bom (Rodrigues et al., 2020). Ainda assim é
possível que a paulownia sobreviva em climas secos com precipitação anual de 150
mm se houver regadio (Borja et al., 2021).
A rega e fertilização é especialmente importante aquando da instalação de modo a
garantir a boa adaptação da planta após a transplantação. Borja et al (2021) referem
que a fertilização é apenas necessária nos primeiros anos da árvore, já Ribeiro (s.d.)
sugere que a adubação seja feita com adubo de libertação controlada para prolongar
o efeito.
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A Tabela 14 compila valores presentes em bibliografia de dosagem de rega e
fertilização.
Tabela 14: Sugestões de rega e fertilização e respetivas referências.
Espécie

Rega

Fertilização

Fonte

P. elongata

50 l/planta
(ou 20l/planta em solos pouco

Adubo fosfatado de libertação
controlada

Ribeiro (s.d)

6000 m3/ha/ano

50 kgN + 50 kgP + 50 kgK

Zuago et al.

1500 a 2000 m3/ha/ano

400g/plt adubo NPK 15:15:15

Borja et al.

10 a 15 l/planta

O uso de fertilizantes potássicos

Cathaia

1 ou2 vezes por semana em gota-

com cloro é prejudicial

(s.d.)

drenados)
julho e agosto

P.elongata ×
fortunei
P.elongata ×
fortunei
Paulownia sp.

(2013)
gota-a-gota

(2021)

a-gota
(apenas se precipitação do local for
inferior a 800 mm)

2.3. Operações silvícolas

Até que haja fecho de copas, as árvores são vulneráveis a vários fatores bióticos e
abióticos e por isso é esperada alguma mortalidade nos primeiros 2 anos após a
plantação (WRPC, s.d.). O controlo de infestantes deve ser garantido durante os
primeiros 2 ou 3 anos de modo a evitar a competição com as árvores jovens (Cathaia,
s.d).
Ribeiro (s.d.) aconselha que, caso a plantação seja para produção, seja feita um
corte-técnico ao fim de um ano para obter um fuste mais limpo e com menos defeitos
aproveitando a capacidade da paulownia rebentar por toiça. O corte-técnico efetuase em fevereiro aproveitando a dormência vegetativa da planta. O que determina se o
corte deve ou não ser efetuado é a altura que a planta atinge no primeiro ano de
crescimento, neste caso, 4 metros. Caso não sejam atingidos os 4 metros, o tronco
deve ser cortado a 3 cm do solo de modo a promover o crescimento de uma nova vara
que se ultrapassar os 4 metros será o novo fuste. Após o corte-técnico não devem ser
retiradas as folhas, apenas os novos rebentos.
Durante os primeiros anos de crescimento, a cada 2 ou 3 semanas, devem ser retirados
nos novos rebentos até que a altura do fuste (altura desde o solo até ao primeiro nível
de inserção de ramos) seja de 3 metros (Borja et al., 2021).
Em alguns casos são aconselhados desbastes para diminuir a densidade dos
povoamentos, particularmente quando os compassos de plantação são pequenos.
Cathaia (s.d.), por exemplo, nos modelos de plantação propostos para a produção de
madeira (Anexo 2) preconiza que a plantação seja feita segundo compassos de 3 m
× 4 m ou 2 m × 4 m (correspondendo a densidades de 833 árvores/ha e 1250
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árvores/ha, respetivamente), e que no primeiro seja feito um desbaste a meio da
rotação e no segundo dois desbastes de modo que o povoamento final tenha um
compasso de 6 m × 4 m.
No caso da parcela piloto instalada no âmbito do projeto GO Biochorume, a densidade
foi de 2,5 m × 1,5 m (Figura 10).

Figura 10: Plantação de paulownia do projeto GO Biochorume

3. Modelos silvícolas e sugestões de gestão

As seguintes tabelas pretendem sumariar as orientações ao nível de atividades e
intervenções silvícolas e foram elaboradas tendo em consideração as várias fontes
citadas nos capítulos anteriores. Para ambas as espécies considerou-se que a
instalação é feita em compasso definitivo. Considera-se para idade de corte, tanto
para a produção de madeira como de biomassa, a idade mais frequentemente referida
nos estudos conduzidos para as espécies.
3.1. Choupo

As Tabelas 15 e 16, representam os modelos silvícolas para a produção de biomassa
e de madeira, respetivamente, para o choupo. Em ambos os casos, as práticas a
realizar são semelhantes, diferindo os modelos quanto à densidade de plantas e idade
preconizada para corte. Ressalva-se novamente que o tratamento fitossanitário
referido é apenas de carácter preventivo e que o controlo de infestantes deve ser feito
de forma a não afetar as raízes superficiais do choupo.
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Tabela 15: Modelo de silvicultura de choupo para produção de biomassa

Idade (anos)

1

2

3

4
5

Intervenções

Preparação do terreno
Instalação
Fertilização
Rega
Controlo de infestantes
Retancha
Limpeza de fuste
Rega
Controlo de infestantes
Poda de manutenção
Limpeza de fuste
Tratamento fitossanitário
Controlo de infestantes
Limpeza de fuste
Controlo de infestantes
Limpeza de fuste
Corte final

Observações

Plantação em compasso de 1m ×2m
Apenas se necessária (Ver 1.2.)
Apenas se necessária (Ver 1.2.)
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Apenas se necessária (Ver 1.2.)
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Corte raso com remoção do cepo

Tabela 16: Modelo de silvicultura de choupo para produção de madeira
Idade (anos)

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
15

Intervenções

Preparação do terreno
Instalação
Fertilização
Rega
Controlo de infestantes
Retancha
Limpeza de fuste
Rega
Controlo de infestantes
Poda de manutenção
Limpeza de fuste
Tratamento fitossanitário
Controlo de infestantes
Limpeza de fuste
Controlo de infestantes
Limpeza de fuste
Controlo de infestantes
Limpeza de fuste
Controlo de infestantes
Controlo de infestantes
Controlo de infestantes
Controlo de infestantes
Corte final

Observações

Plantação em compasso de 6m ×5m
Apenas se necessária (Ver 1.2.)
Apenas se necessária (Ver 1.2.)
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Apenas se necessária (Ver 1.2.)
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Duas vezes por ano
Ver Tabela 13
Uma vez por ano
Uma vez por ano
Uma vez por ano
Uma vez por ano
Corte raso com remoção do cepo

3.2. Paulownia

A Tabela 17 resume brevemente o modelo de silvicultura
para a paulownia que tem como objetivo a produção de biomassa. Note-se que, neste
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caso, o corte técnico não será necessário já que para a produção de biomassa a
qualidade do fuste não é um.

Tabela 17: Modelo de silvicultura de paulownia para produção de biomassa
Idade (anos)

1

2

3
4

Intervenções

Preparação do terreno
Instalação
Fertilização
Rega
Controlo de infestantes
Retancha
Seleção de caule principal
Limpeza de tronco
Rega
Controlo de infestantes
Limpeza de tronco
Controlo de infestantes
Corte final

Observações

Plantação em compasso de 3m×2m
Apenas se necessária (Ver Tabela 14)
Apenas se necessária (Ver Tabela 14)

Remoção de rebentos
Apenas se necessária (Ver Tabela 14)
Remoção de rebentos
Corte raso sem remoção de cepo

Na Tabela 18, está representado o modelo de silvicultura para a produção de madeira
de paulownia. Como a qualidade da madeira obtida é um fator importante para a
indústria, o corte técnico será favorável para a obtenção de um produto final de melhor
qualidade. Note-se ainda que a limpeza de infestantes deixa de ser necessária depois
dos 4 anos, altura que corresponderá ao fecho das copas das árvores para a densidade
indicada. O grande ensombramento da copa da paulownia inibe o desenvolvimento de
infestantes herbáceas.

Tabela 18: Modelo de silvicultura de paulownia para produção de madeira
Idade (anos)

1

2

3
4
10

Intervenções

Preparação do terreno
Plantação
Fertilização
Rega
Controlo de infestantes
Corte-técnico
Retancha
Seleção de caule principal
Limpeza de tronco
Rega
Controlo de infestantes
Limpeza de tronco
Controlo de infestantes
Corte final

Observações

Plantação em compasso de 4m ×4m
Apenas se necessária (Ver Tabela 14)
Apenas se necessária (Ver Tabela 14)
Plantas com altura <4 m

Remoção de rebentos
Apenas se necessária (Ver Tabela 14)
Remoção de rebentos
Corte raso sem remoção de cepo

Em ambos os casos, não é necessário retirar os cepos após ser feito o corte das
árvores já que a paulownia voltará a rebentar no ano seguinte e os rebentos poderão
ser aproveitado para uma nova rotação.
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4. Gestão da parcela de estudo

A Tabela 19 apresenta os procedimentos de gestão aplicados na parcela de estudo
para ambas as espécies e baseia-se em informação fornecida pelas entidades
promotoras do projeto. O conjunto de procedimentos traduz o plano de gestão adotado
na parcela-piloto, atendendo aos objetivos definidos no projeto pelos parceiros e às
caraterísticas do local ao nível edáfico-climático.

Tabela 19: Modelo silvícola aplicado na parcela de estudo (para ambas as espécies)
Idade (anos)

Ano

1

2018

2

2019

3

2020

4

2021

Intervenções

Preparação do terreno
Instalação
Controlo de infestantes
Retancha
Seleção de caule principal
Limpeza de tronco
Controlo de infestantes
Limpeza de tronco
Controlo de infestantes
Corte final

Note-se que, após cada aplicação do chorume – em período e quantidades definidas
pelos parceiros do projeto – o mesmo era incorporado no solo com recurso a uma
grade de discos o que eliminaria as infestantes. No caso do choupo foi feito em 2019
o controlo de infestantes com recurso a herbicida.
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B. Considerações finais

O Projeto GO Biochorume permitiu aprofundar o conhecimento existente à data de
implementação do projeto quanto às caraterísticas e potencialidades de uso da
Paulownia sp. e do Choupo sp. Os ensaios dos tratamentos realizados no âmbito do
projeto, com os clones Paulownia COT2 (P. elongata × P. fortunei) e de Populus I-214
(P. deltoides × P. nigra [Populus × euroamericana (Dode) Guinier]), e cujos resultados
são comunicados em entregáveis próprios, incluindo este relatório, constituem um
complemento importante para o avanço desse conhecimento, tornando mais
esclarecida a opção pela escolha destas espécies.
Com este relatório coligiu-se e sintetizou-se informação acerca das espécies, para
orientação em futuras plantações que se venham a fazer. Adicionalmente, foram
realizadas diversas análises que permitiram uma melhor caraterização das respetivas
propriedades físicas, anatómicas e termodinâmicas.
Das análises laboratoriais salienta-se que a densidade básica da madeira e
comprimento das fibras determinadas para cada uma das espécies é menor de que os
valores encontrados na bibliografia por as amostras terem sido recolhidas de árvores
jovens
Embora a madeira de paulownia, comparativamente à madeira de choupo, apresente
menores valores de densidade, este aspeto é compensado pela sua muito maior
produtividade e pelos menores teores de cinzas, N e S, tornando-a, assim, como uma
espécie muito interessante do ponto de vista da sua utilização como biocombustível,
ao nível das espécies mais adequadas para este fim (resinosas).
Os dados recolhidos nas parcelas permitiram quantificar o volume do tronco e a
biomassa do tronco e da copa e desenvolver modelos biométricos para descrição e
estimação do volume do tronco e da biomassa do tronco e componente aérea total.
Os resultados mostraram que, de um modo global, ao nível da árvore individual e para
as condições da parcela piloto e compassos usados, a paulownia produziu mais
volume do que choupo. No final de 4 anos, após a plantação, para o choupo obtevese um volume médio de 14,1 dm3 por árvore enquanto para a paulownia o valor médio
obtido foi de 37,7 dm3 por árvore.
A diferença em volume do tronco, com dominância de valores a favor da paulownia,
mantém-se quando se procede à quantificação em biomassa da parte aérea. A
paulownia produziu, em média, por árvore, mais biomassa do que choupo. O choupo
produziu 6,5 kg de matéria seca, por árvore, sendo que 80% corresponde ao tronco.
A paulownia produziu, em média, 15,7 kg de matéria seca, por árvore, sendo que
74,5% corresponde ao tronco.
Foi ainda analisado o padrão de crescimento das duas espécies verificando-se que,
em média, as árvores de paulownia apresentaram um crescimento acumulado até aos
4 anos, superior ao tendencialmente observado para o choupo. Salvaguarde-se,
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também nesta análise, o caráter relativo desta comparação uma vez que as duas
espécies foram instaladas a compassos de plantação distintos.
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Anexo 1
Espécie ou clone

Produção

Populus sp.
Populus sp.
I-214

Biomassa

Compasso (m)

Densidade (árv/ha)

Rotação (anos)

Local

Fonte

1×1

10 000

2a4

Não referido

Molowny (1998)

1×2

10 000

3a5

Não referido

Molowny (1998)

0,33×0,9

33 333

2

Salamanca

Robredo et al. (2001)

I-214

0,75×1,5

10 000 a 15 000

3

Bragança

Patrício et al. (2013)

Populus sp.

6×5

333

12 a 14

Bacia do Douro (Espanha)

Molowny (1998)

I-214

6×6

278

15

Vale do Ebro

Molowny (1998)

Campeador

8×5

250

15

Meseta Central

Molowny (1998)

Vários clones

6×6

278

Não referido

Castilla-León

Antoñanzas et al. (2001)

6×6

278

Não referido

Madrid

Antoñanzas et al. (2001)

6×5

333

Não referido

Castilla-León

Antoñanzas et al. (2001)

Vários clones

6×5

333

Não referido

Madrid

Antoñanzas et al. (2001)

Vários clones

6×5

333

Não referido

Guadelajara

Antoñanzas et al. (2001)

Vários clones

4×5

500

Não referido

Madrid

Antoñanzas et al. (2001)

I-214

6×6

278

15

Zamora

Morante (2001)

5×5

400

Não referido

Castilla-León

Rueda (2001)

6×6

278

Não referido

Castilla-León

Rueda (2001)

6×5

333

Não referido

Castilla-León

Rueda (2001)

4×4

625

Não referido

Castilla-León

Rueda (2001)

4×5

500

Não referido

Castilla-León

Rueda (2001)

Vários clones
Vários clones

Populus sp.

Madeira

Não referido
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Anexo 2
Espécie

Produção

Compasso (m)

Densidade (árv/ha)

Rotação (anos)

Local

Fonte

P. elongata

Não referido

4×4

625

Não referido

Portugal

Ribeiro (s.d.)

P.elongata × fortunei

3×2

1 666

4

Castilla- La Mancha

Borja et al. (s.d.)

P.elongata × fortunei

3×2

1 666

4a7

Sul de Espanha

García-Morote et al. (2014)

P. elongata OU fortunei

1×3,3

3 000

Não referido

Austrália

Van de Hoef (2003); Barton et al. (2007)

3×2

1 666

Não referido

Andaluzia

Zuago et al. (2013)

Paulownia sp.

Não referido

1 333

Não referido

Sudeste de Espanha

Rodrigues et al. (2020)

Paulownia sp.

1,5×3

2 222

3a4

Alemanha

Cathaia (s.d.)

Paulownia sp.

2×2

2 500

3a4

Alemanha

Cathaia (s.d.)

Paulownia sp.

Não referido

550 a 600

10

Não referido

Rodrigues et al. (2020)

Paulownia sp.

5×3

700

4a7

Não referido

Rodrigues et al. (2020)

Paulownia sp.

5×4

500

5a7

Não referido

Rodrigues et al. (2020)

Paulownia sp.

Não referido

300 a 500

Não referido

Não referido

Rodrigues et al. (2020)

3×3

1 111

9 a 10

Castilla- La Mancha

Borja et al. (s.d.)

4×4

625

Não referido

China

WRPC (s.d)

Paulownia sp.

3×4

833

Não referido

Alemanha

Cathaia (s.d.)

Paulownia sp.

2×4

1 250

Não referido

Alemanha

Cathaia (s.d.)

Paulownia sp.

4×6

416

Não referido

Alemanha

Cathaia (s.d.) df

P. elongata

5×5

400

Não referido

Portugal

Ribeiro (s.d.)

Paulownia sp.

Não referido

750

Não referido

Mediterrâneo

Rodrigues et al. (2020)

P.elongata × fortunei

Biomassa

P.elongata × fortunei
Paulownia sp.

Madeira
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