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GESTÃO FLORESTAL NO ACRE: POLÍTICA AMBIENTAL DE PROTEÇÃO FLORESTAL E 

MONITORAMENTO 

 

Fiama Natacha Lima de Oliveira (bolsista PIBIC/UFAC), Augusto Gomes Cesar Nagy (Orientador/CMULTI/UFAC), 

Esmael Maia Nascimento (Graduando/Bacharelado em Engenharia Florestal – CMULTI/UFAC), Gessica Silva 

Ribeiro (Graduanda/Bacharelado em Engenharia Florestal – CMULTI/UFAC), Jardeane Silva Lima 

(Graduanda/Bacharelado em Engenharia Florestal – CMULTI/UFAC) 

 

A floresta amazônica um patrimônio público, e a sua preservação, tem um arcabouço jurídico composto de um 

conjunto de leis, como o Código Florestal Brasileiro, a Política Nacional de Meio Ambiente e a Lei de Crimes 

Ambientais. Estes instrumentos legislativos, estabelecem, classificam e determinam procedimentos para penalizar 

quem explora, desmata ou degrada a floresta, sem autorização do órgão responsável competente, dentre outras, este 

tem a função de monitorar o uso e controlar o desmatamento. O Estado do Acre monitora o desflorestamento através 

do Instituto do Meio Ambiente edo Corpo de Bombeiros, que são responsáveis pela implementação desta política. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar a política pública de proteção florestal, comparar os desmatamentos realizados com 

os pedidos de autorização de desmate. Este estudo foi realizado nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, com 

a realização de revisão de literatura sobre procedimentos administrativos de autorização de desmatamento no Estado 

do Acre, comparando-se processos de pedidos de licenciamento de desmate com focos de calor, coletados a partir da 

base de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para a coleta de dados foram entregues ofícios em ambos 

os municípios no órgão ambiental, solicitando-se vistas aos processos administrativos de desmatamento, lista dos 

pedidos feitos de 2013 a 2014, foram coletadas informações sobre deferimento e indeferimento dos pedidos. Foram 

elaborados mapas de focos de calor, com dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e 

realizada a comparação destes com a quantidade de licenças emitidas pelo órgão ambiental para os municípios do 

Estado do Acre. No órgão ambiental em Cruzeiro do Sul no ano de 2013 verificou-se um total de 173 pedidos de 

Autorização Ambiental de Desmate e Queima, dos quais somente 20 pedidos foram deferidos, 36 indeferidos e 117 

estão em andamento. Para 2014, houveram 123 pedidos para desmatamento, dos quais 5 foram deferidos, 46 

indeferidos e 76 em andamento. Para o órgão ambiental no município de Rio Branco em 2013 foram deferidas no total 

111 licenças e 80 indeferidas, e o maior número de autorização foi Brasiléia, seguido de Cruzeiro do Sul e Rodrigues 

Alves. O ano de 2014 foram abertos cerca de 295 processos, sendo 85 deferidas e 73 indeferidas, com maiores 

números de autorização nos municípios de Brasiléia, seguido de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. No ano de 2013, 

o Estado do Acre teve no total 3242 focos de calor e somente 284 licenças autorizadas para desmatamento. Em 2014, 

houve uma elevação desses pontos quentes para 3829 focos em todo estado e somente 418 autorizações. As 

exigências dos procedimentos administrativos para desmate são relativamente simples de serem realizados e 

compostos de informações que podem ser facilmente obtidas. Os processos administrativos são avaliados no órgão 

ambiental com fundamento na legislação competente, o Código Florestal, que limita o uso dos solos nas propriedades 

rurais. A comparação do número de pontos quentes com o número de autorizações de desmate mostrou que a política 

nacional de proteção florestal no Acre ainda tem como desafio a informalidade, com um número muito superior de 

pontos quentes aos pedidos de desmate, deferidos e indeferidos. 

 

Palavras-chave: Monitoramento. Focos de calor. Desmatamento. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES SUBSTRATOS ORGÂNICOS PARA A PRODUÇÃO 

DE MUDAS DE Swietenia macrophylla King NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL- AC 

 

Antonio Uelisson Lima do Nascimento (Graduando/Bacharelado em Engenharia Florestal – CMULTI/UFAC), 

Esmael Maia Nascimento (Graduando/Bacharelado em Engenharia Florestal – CMULTI/UFAC), Fiama Natacha 

Lima de Oliveira (Graduanda/Bacharelado em Engenharia Florestal – CMULTI/UFAC), Gessica Silva Ribeiro 

(Graduanda/Bacharelado em Engenharia Florestal – CMULTI/UFAC), Manoel Jonathan Gomes Monteiro 

(Graduando/Bacharelado em Engenharia Florestal – CMULTI/UFAC), Eliane de Oliveira (Orientadora/ 

CMULTI/UFAC) 

 

O Mogno (Swietenia macrophylla King), pertence à família Meliaceae. Os indivíduos desta espécie apresentam 

crescimento até 30 m de altura e seu tronco pode atingir até 80 cm de diâmetro. Sua madeira moderadamente pesada, 

dura, é bastante utilizada em objetos de decoração, instrumentos musicais, laminados, compensados, carpintaria dentre 

outros, além da utilização em ornamentações em praças e em paisagismo. As sementes de Mogno não necessitam de 

nenhum tratamento pré-germinativo, e devem ser colocadas para germinar, preferivelmente, com a parte da ala 

voltada para baixo, e cobertas com uma camada de 1 cm do substrato. O mogno é considerado uma das espécies de 

maior valor madeireiro do mundo, por causa de sua importância, a extração do mogno tem sido intensa nas últimas 

décadas em sua área de ocorrência natural na América Tropical, sendo desejável o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de tecnologias adequadas para produção de mudas, visto sua exploração ser destrutiva e realizada 

geralmente de forma predatória. Objetivou-se neste trabalho avaliar o desenvolvimento de mudas de mogno, em 

resposta a utilização de dois tipos de adubos orgânicos, adicionados em diferentes proporções ao substrato utilizado 

para formação das mudas. O trabalho foi conduzido no município de Cruzeiro do Sul, Acre. A aquisição das sementes 

da espécie florestal foi através do banco de germoplasma da Fundação de Tecnologia do Acre – FUNTAC. Os 

recipientes utilizados para germinação foram 4 bandejas de plástico medindo 20 x 40 cm, com areia esterilizada e 

autoclavada. Em cada bandeja foram semeadas 25 sementes. A emergência das plântulas iniciou-se aos 22 dias após a 

semeadura, apresentando o índice germinativo de, aproximadamente, 70%. Posteriormente foi realizada a repicagem 

das plântulas para sacos de polietileno medindo 10 x 20 cm. No preparo dos substratos, foram utilizados dois tipos de 

adubo orgânico (esterco bovino e esterco de caprino), ambos curtidos e misturados com solo de forma homogênea. Os 

tratamentos foram preparados com as seguintes porcentagens: 10, 20 e 30 % do volume total dos sacos com solo, mais 

uma testemunha com apenas solo. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, totalizando sete tratamentos, 

com oito repetições cada. Para mensuração do diâmetro e da altura foram utilizados um paquímetro digital e uma 

régua, respectivamente. As coletas dos dados foram realizadas a cada 15 dias por três meses, totalizando 6 coletas. Na 

análise estatística foi utilizado o software SISVAR. Observaram-se diferenças significativas entre tratamentos pelo 

teste de Tukey (p<0,05) para o diâmetro (mm) como para a altura (cm). O tratamento esterco bovino na concentração 

de 10% mostrou-se estatisticamente superior com valor médio para altura das mudas de 14,1 cm.  O esterco bovino, 

nas concentrações de 30 e 20%, mostrou-se superior com valores médios para diâmetro das mudas de 2,56 mm e 2,43 

mm respectivamente.  Os baixos valores médios encontrados para o diâmetro das mudas reflete o pequeno 

crescimento das plântulas de Swietenia macrophylla King no sentido radial, nos primeiros meses de vida, sendo que 

neste período o crescimento maior ocorre no sentido longitudinal. Concluímos que a incorporação de adubos 

orgânicos no substrato gerou um melhor desenvolvimento das mudas de mogno. O esterco bovino, na concentração de 

10%, mostrou-se como o melhor substrato para o desenvolvimento da altura, entretanto, na concentração de 30%, 

estimulou o maior desenvolvimento do diâmetro das mudas. 

 

Palavras-chave: Swietenia macrophylla King. Adubação orgânica. Produção de mudas. 
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QUEBRA DE DORMÊNCIA E GERMINAÇÃO DEPATAUA (Oenocarpus bataua Mart. ARECACEAE) 

 

Noelle do Nascimento Melo Gaspar (Bolsista PIBIC), Uilian Costa de Araújo (Bolsista PIBIC), Antônio Uelisson 

Nascimento (Bolsista PIBIC), José Cláudio Nogueira Clemente (Engenheiro Florestal/CIGA – Cooperativa 

Incubadora de Gestão Avançada), Eliane de Oliveira (Orientadora, Dra. Desenvolvimento Sustentável - 

CMULTI/UFAC) 

 

O patauá (Oenocarpus bataua Mart.) é uma palmeira unicaule com numerosas raízes na base, possuindo de 8 a 16 

folhas cujo mesocarpo dos frutos é suculento e oleoso, de cor branca, verde ou rosada púrpura sendo muito utilizado 

para produção de suco. Embora seja utilizada pelas populações tradicionais existem poucas informações sobre a 

germinação das sementes visando a produção de mudas.O objetivo deste trabalho foi testar diferentes métodos de 

quebra de dormência de sementes de Oenocarpus bataua. As sementes foram coletadas de um espécime de pataua, na 

área da Infraero/Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, AC. Foram adotados os seguintes tratamentos: T1 – 

Testemunha e plantio com polpa; T2 – Imersão por 48 horas em água, plantio com polpa; T3 – Imersão por 48 horas 

em água, plantio sem polpa; T4 – Imersão das sementes em água e aquecimento até a temperatura de 40 ºC, 

resfriamento em água por 48 horas, plantio sem polpa; T5 – Imersão das sementes em água e aquecimento até a 

temperatura de 60 ºC, resfriamento em água por 48 horas, plantio sem polpa; T6 – Imersão das sementes em água e 

aquecimento até a temperatura de 80 ºC, resfriamento em água por 48 horas, plantio sem polpa; T7 – Imersão das 

sementes em água previamente aquecida a 100ºC por um período de um minuto, retirada imediata, imersão em água a 

temperatura ambiente por 48 horas, plantio sem polpa. O plantio foi realizado no dia 06/02/2014 em canteiro contendo 

areia, irrigando-se diariamente. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 5 repetições e 25 sementes 

por parcela. Os dados foram observados durante o período de 160 dias após o plantio e analisados pela ANAVA com 

posterior Teste de Tukey. As variáveis analisadas foram: Percentual de Germinação (% G = (Ng/Nt) x 100 ) e Índice 

de Velocidade de Germinação ( IVG = N1/D1 + N2/D2 ........Nn/Dn ). O processo de germinação se iniciou 52 dias 

após o plantio. Foram observadas diferenças estatísticas entre tratamentos ao nível de 5% de probabilidade, para o 

IVG e %G. Os tratamentos T5 e T6 não apresentaram germinação, provavelmente este fato ocorreu por causa da 

temperatura a que foram expostos os frutos (e provavelmente o embrião) durante a aplicação do tratamento. Os 

tratamentos T2, T3, e T4 apresentaram os maiores valores médios de IVG, onde o tratamento T3, embora não 

diferindo estatisticamente da testemunha, se destacou dos demais com IVG de 12,26. Quanto à variável % G, os 

tratamentos T1, T2, T3, e T4 não apresentaram diferença estatística entre médias, porém o tratamento T4 apresentou 

valores médios superiores aos demais com percentual de germinação médio de 91,2 % enquanto os tratamentos T1, 

T2 e T3 apresentaram valores médios que variaram de 68,8% a 89,6%. Os tratamentos T7, T5 e T6 foram 

considerados os piores inclusive com estes dois últimos tratamentos sem ocorrência de germinação. A imersão e o 

aquecimento das sementes de Oenocarpus batauana temperatura de 40oC em água propiciaram um maior percentual 

germinativo destas, além de conferir um valor de IVG aparentemente maior com sementes despolpadas. 

 

Palavras-chave: Sementes. Superação de dormência. Amazônia Ocidental. 
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DESENVOLVIMENTO INICIAL DE Copaifera sp. EM RESPOSTA A UTILIZAÇÃO DE CINZA DE OSSO 

COMO ADUBAÇÃO FOSFATADA 

 

Uilian Costa de Araújo (Bolsista PIBIC/UFAC/Campus Floresta), Antônio Marcos de Souza Aquino (Bolsista 

PIBIC/UFAC/Campus Floresta),Antônia Cleiciane Peixoto de Oliveira (Engenheira Florestal), RavieCleido Elias 

Nascimento (Engenheiro Florestal), Eliane de Oliveira(Orientadora, Dra. Desenvolvimento Sustentável - 

CMULTI/UFAC) 

 

O gênero Copaifera (Leguminosae-Caesalpinioideae), no território brasileiro apresenta mais de 20 espécies, sendo 

largamente distribuído na região Amazônica e Centro-Oeste do país. A copaíba é uma árvore de crescimento lento, 

que atinge cerca de 25 a 40 metros de altura e 140 cm de diâmetro, e pode viver até 400 anos. De fundamental 

importância para o reflorestamento comercial ou com fim conservacionista, as espécies de Copaifera produzem um 

óleo cicatrizante que, também, é utilizado como antibiótico, além da madeira de cor avermelhada que é usada na 

marcenaria. O experimento foi implantado em fevereiro de 2013, em Cruzeiro do Sul, AC, na Universidade Federal 

do Acre (Latitude 07° 37’ 52” S e Longitude 72° 40’ 12” W) utilizando o adubo orgânico cinza de osso,produzido 

artesanalmente, como fonte de fósforo. Foram plantadas 4 parcelas de 28x20m com essências florestais, em covas de 

20x20cm espaçadas de 4x4m. O delineamento experimental foi de Blocos ao acaso e cada parcela contém dez mudas 

de Copaifera sp. distribuídas com as demais espécies florestais em sete linhas e cinco fileiras. A adubação utilizada no 

plantio foi cama de frango (1 L/cova) mais cinza de osso. As adubações com cinza de osso foram equivalentes a 

adubação fosfatadas, adotando-se os níveis de 0, 50, 100 e 150 kg/ha de P2O5. As doses utilizadas foram: testemunha 

ou 0 g/cova de cinza de osso, tratamento 1 ou 6g/cova de cinza de osso, tratamento 2 ou 12g/cova de cinza de osso e 

tratamento 3 ou 18g de cinza de osso /cova.No experimento, foram observadas mensalmente duas variáveis: altura e 

diâmetro da base da planta.Os melhores resultados para a altura foram alcançados pelos tratamentos que receberam 50 

e150 kg/ha de Fósforo, ambos com média final de 130,68 e 149,73 cm. Para diâmetro, os tratamentos que 

apresentaram os melhores resultados foram os tratamentos que receberam 100 e 150 kg/ha de Fósforo, ambos com 

média final de 37,77 e 38,00 mm. Não houve diferença significativa entre tratamentos, ao nível de 5% de 

significância, porém o percentual de sobrevivência das mudas foi maior nos tratamentos que receberam adubação 

fosfatada.  

 

Palavras–chave: Copaíba. Adubação fosfatada. Reflorestamento. 
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BIOMETRIA DE SEMENTES E FRUTOS DE Oenocarpus bataua Mart. (ARECACEAE) DA AMAZONIA 

OCIDENTAL 

 

Uilian Costa de Araújo (Bolsista PIBIC), José Claudio Nogueira Clemente (Engenheiro Florestal/CIGA– 

Cooperativa Incubadora de Gestão Avançada), Eliane de Oliveira (Orientadora, Dra. Desenvolvimento Sustentável - 

CMULTI/UFAC), Antônio Uelisson Nascimento (Bolsista PIBIC,) Noelle Nascimento Melo Gaspar 

 

A espécie Oenocarpus bataua Mart., conhecida popularmente como pataua, é uma palmeira de ocorrência na 

Colômbia, Venezuela, Equador, Guianas, Bolívia, Peru e na região Norte do Brasil. Podendo alcançar 25 metros de 

altura, é muito apreciada pelas populações tradicionais pois é feito, do seu fruto, o vinho e tirado o óleo.Este trabalho 

teve como objetivo mensurar o número de frutos/cacho e medir variáveis biométricas relacionadas com o embrião, 

semente e fruto de Oenocarpus bataua Mart. Foi coletado um cacho de pataua em uma área de Campinarana 

Florestada preservada, localizada no Aeroporto de Cruzeiro do Sul, AC, em área pertencente à Infraero (Latitude 06° 

43’ 53” Norte e Longitude 79° 31’ 9” Oeste). Desse cacho foi observado número de frutos/cacho, volume do fruto 

(cm3),peso (g) e volume da semente (cm3), comprimento da semente (mm), diâmetro da semente (mm) e peso das 

sementes (g), comprimento do embrião (mm), largura do embrião (mm) e largura da região proximal do embrião 

(mm). Para volume do fruto e volume da semente foram realizadas dez avaliações de parcelas contendo cinco frutos 

e/ou cinco sementes em cada amostra. Para estimar as variáveis volumétricas foi utilizada uma proveta com água, 

onde foram colocados cinco exemplares de frutos ou sementes e observado o volume de água deslocado. Para as 

variáveis de comprimento, diâmetro e peso da semente e comprimento, largura e largura da região proximal do 

embrião foram realizadas avaliações em cem indivíduos com o auxílio de uma trena e de um paquímetro digital da 

marca Vernier Caliper com precisão de 0,02mm. Com os dados foram calculados a média e os respectivos desvio 

padrão.As variáveis estudadas apresentaram as seguintes médias aritméticas e respectivos desvios padrão: volume do 

fruto apresentou média de cm3, volume da semente cm3comprimento da semente apresentou uma média de 24,57 ± 

0,97(mm); diâmetro da semente apresentou média de 16,17 ±0,62 (mm), o peso da semente foi de 3,90 ±0,42 (g). As 

dimensões do embrião apresentaram o comprimento médio de 17,38 ± 1,07 (mm), a largura média de 5,65 ± 0,84 

(mm) e largura média da região proximal do embrião de 3,78 ± 0,58 (mm). O fruto e a semente de patuá apresentaram 

forma que variou de arredondada à ovalada, medindo a semente cerca 16,17 mm de diâmetro e 24,57 mm de 

comprimento. O embrião apresentou, cerca de, 17,38 mm de comprimento e 5,65 mm de largura constando duas 

regiões visíveis a “olho nú”, a região proximal e a região distal 

 

Palavras-chave: Patua. Frutos. Sementes. 
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ANÁLISES DO CRESCIMENTO INICIAL DE Oenocarpus bataua Mart. SOBRE EFEITO DE DOIS TIPOS 

DE ADUBAÇÃO ORGANICA NO MINICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL- AC. 

 

Antonio Uelisson Lima do Nascimento (Bolsista PIBIC), Eliane de Oliveira (Orientadora, Dra. Desenvolvimento 

Sustentável, CMULTI/UFAC), José Claudio Nogueira Clemente (Engenheiro Florestal, CIGA - Cooperativa 

Incubadora de Gestão Avançada), Noelle Melo do Nascimento (Bolsista PIBIC), Uilian Costa de Araújo 

 

Poucos estudos têm sido conduzidos sobre as espécies e os produtos florestais não-madeireiros usados por populações 

tradicionais da Amazônia. Entre estas espécies podemos citar o patauá (Oenocarpus bataua Mart.), palmeira da qual 

os frutos são utilizados na fabricação de um suco, denominado regionalmente como “vinho de patauá” e, o óleo 

comestível extraído dos frutos, possui características semelhantes às do azeite de oliva, podendo ser utilizado na 

lubrificação de espingardas, culinária, tratamento capilar, asma e pequenos ferimentos. O objetivo deste trabalho foi 

acompanhar e analisar o desenvolvimento inicial do diâmetro e da altura de Oenocarpus bataua Mart.em resposta a 

utilização de dois tipos de adubo orgânico em diferentes concentrações na confecção de mudas.A aquisição das 

sementes de patauá deu-se através da coleta de um cacho oriundo de uma área da INFRAERO em Cruzeiro do Sul, 

AC. O experimento foi implantado na Universidade Federal do Acre – UFAC, Campus Floresta, no município de 

Cruzeiro do Sul, AC. As plântulas da espécie Oenocarpus bataua,germinadas em banco de areia por 160 dias após a 

semeadura, foram transferidas para sacos plásticos de 500 g. No preparo dos substratos, foram utilizados dois tipos de 

adubos orgânicos (esterco bovino, esterco de caprino), com as seguintes proporções (5, 10, 15, 20 e 25%). Ambos os 

adubos foram curtidos por 15 dias, depois foram peneirados a uma malha de quatro mm e misturados com solo de 

forma homogênea nas proporções indicados anteriormente, essas misturas foram colocadas em sacos de polietileno 

medindo 18 x 20 (cm). As coletas dos dados de diâmetro e alturas foram realizadas no período de 12 de outubro de 

2014 a 12 de Março de 2015, totalizando cinco meses. Os tratamentos experimentais foram constituídos pelos dois 

tipos de adubos nas cinco concentrações (5, 10, 15, 20 e 25%)mais uma testemunha com apenas solo, totalizando 

assim 11 tratamentos, cada tratamento com cinco repetições e delineamento experimental de Blocos ao Acaso. Na 

análise estatística foi utilizado o software SISVAR.Houve diferenças significativas pelo teste de Tukey (p<0,05),entre 

médias para o diâmetro (mm) como para a altura (cm)entre os tratamentos.O melhor tratamento foi o esterco de 

caprino a 25% com os maiores valores médios (7,37 mm de diâmetro e 15,17 cm de altura),estatisticamente superiores 

aos apresentados pelo tratamento com esterco bovino na concentração de 25% (6,95 mm de diâmetro e 13,92 cm de 

altura), sendo ambos os tratamentos superiores à testemunha com valores médios de 5,77 mm e 12,07 cm para 

diâmetro e altura respectivamente. A utilização do adubo orgânico esterco de caprino na concentração de 25% no 

preparo do substrato para formação de mudas de Oenocarpus bataua Mart., teve influência positiva do 

desenvolvimento tanto do diâmetro como da altura das referidas mudas. 

 

Palavras-chave: Patua. Formação de mudas. Substrato. 
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PERÍODO DE GERMINAÇÃO NATURAL E VIABILIDADE DAS SEMENTES DE Platycarpum acreanum 

ARMAZENADAS POR 30 DIAS, NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL- AC 

 

Antonio Uelisson Lima do Nascimento (Bolsista PIBIC), Manoel Jonathan Gomes Monteiro (Graduando Engenharia 
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Poucos estudos têm sido conduzidos com espécies raras da Amazônia, entre estas espécies destaca-se o Platycarpum 

acreanum da família Rubiaceae conhecida popularmente como “leva tudo”. Esta espécie tem ocorrência apenas no 

estado do Acre na região do Alto Juruá, especificamente nas regiões de campinas de Mâncio Lima, Humaitá e nos 

arredores de Cruzeiro do Sul. Essas campinas e ambientes associados são constituídos de areia branca, com lençol 

freático alto, normalmente em áreas drenadas por água preta. As populações tradicionais destas áreas da Amazônia 

utilizam o Platycarpum acreanum para obter produtos florestais madeireiros tais como tábua, peça, ripa e até moirões 

apresentando assim importância econômica. Apresenta também importância ecológica devido a sua grande ocorrência 

em áreas de solos arenosos de baixa fertilidade, com potencial para a recuperação de áreas degradadas. O objetivo 

deste trabalho foi determinar para a espécie Platycarpum acreanum o período de germinação natural, o percentual 

germinativo e a viabilidade de sementes armazenadas por 30 dias,em substrato composto de areia.O trabalho foi 

conduzido no município de Cruzeiro do Sul, Acre. A aquisição das sementes de Platycarpum acreanum deu-se 

através da coleta de sementes no solo abaixo de uma matriz localizada na BR 364 com coordenadas UTM 18 M 

772513,88 e E 9143968,88 S. As sementes coletadas foram armazenadas em sacos de papel em temperatura ambiente. 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Acre- UFAC Campus Floresta. Foram feitos dois plantios 

com as sementes de Platycarpum acreanum, sendo os mesmos com intervalos de 15 e 30 dias após a coleta. Em cada 

plantio foram utilizados 80 (oitenta) sementes, em quatro parcelas com 20 (vinte) sementes cada. As observações e 

irrigações das sementes foram feitas todos os dias a partir da semeadura, foi considerada germinada apenas as 

sementes que submergiram na areia.O processo germinativo da espécie Platycarpum acreanum no primeiro plantio 

começou aos 22 dias e sendo este processo encerrado aos 57 dias após a semeadura, com 18 sementes germinadas 

nesse período, ou seja, 22,5% das sementes. No segundo plantio o processo germinativo iniciou aos 22 dias, 

encerrando aos 55 dias após a semeadura, com 23 sementes germinadas nesse período, ou seja, 28,75% das sementes 

plantadas.O processo de germinação das sementes de Platycarpum acreanum inicia, aproximadamente, aos 20 dias 

encerrando aos 60 dias após o plantio. O percentual de germinação observado, em sementes não tratadas foi baixo, 

menor que 30% nos dois plantios, entretanto a viabilidade das sementes se manteve constante por um período de 30 

dias de armazenamento em sacos de papel em temperatura ambiente. 
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LEVANTAMENTO AEROFOTOGRÁFICO COM VANT (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO) EM 

SISTEMA DE VOO AUTÔNOMO ARDUINO 
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O setor florestal, cresce e demanda a cada dia, o uso de tecnologias que auxiliem no aumento de produtividade, 

minimização dos custos e minimização de riscos para pessoas, animais e patrimônio. Com isso, uma tecnologia tem 

ganhado atenção e seu uso tem se expandido em diversos setores da economia nos últimos anos: o uso de drones ou 

VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados). Esta tecnologia tem diminuído os custos e aumentado a produtividade em 

diversas áreas de aplicação, levando também ao aumento da segurança de seus operadores, além do aumento na 

precisão das atividades, principalmente por permitir a aquisição de dados de imagem em tempo real e altas resoluções. 

Este projeto busca a implementação desta tecnologia nas Ciências Florestais, aliada ao uso de tecnologias 

colaborativas livres, tanto de hardware como de software, que são de baixo custo. O estudo foi realizado no município 

de Cruzeiro do Sul na Universidade Federal do Acre – UFAC no Campus Floresta com o apoio do Laboratório de 

Economia e Comercialização Florestal e do Laboratório de Anatomia e Tecnologia da Madeira (LabMad). O projeto e 

construção do VANT necessariamente passa pela escolha de uma plataforma de voo compatível com a carga que se 

precisa carregar. Para este projeto, determinou-se que um aeromodelo de capacidade de carga de 500 gramas bastaria, 

o que levou a escolha do projeto de uso livre “VersaWing”, um aeromodelo em formato de asa cujo projeto foi 

disponibilizado para uso recreativo e de pesquisa gratuitamente por seus projetistas. O controlador de voo autônomo 

escolhido foi o Ardupilot Mega 2.6 (APM 2.6), por ser de baixo custo, e baseada na plataforma de prototipagem 

Arduino, que é de uso livre. O software de voo assistido e autônomo escolhido é o fornecido pela empresa 3DR 

(Mission Planner), também de uso livre. Todos estes componentes, embora de uso livre são reconhecidos 

internacionalmente por sua qualidade e ampla gama de possibilidades de configuração e adaptação aos mais diversos 

projetos de VANTs, tanto de asa fixa quanto para multirrotores. Todos os componentes já foram individualmente 

testados e agora o projeto está em fase de montagem final e configuração, sendo que os primeiros voos devem ocorrer 

em junho. 
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