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RESUMO 

Com o aumento do consumo de energia proveniente de fontes renováveis e não renováveis, se torna uma necessidade o 
uso e aplicação de tecnologias que buscam o aproveitamento dos recursos disponíveis em fontes de energia 
principalmente aqueles que são considerados renovável como a Biomassa. Sendo a utilização desta umas das principais 
alternativas de fontes energéticas complementando o gargalo energético de outras fontes naturais renováveis. Sendo 
viável a utilização dos resíduos gerados a partir da poda da arborização urbana. No caso de Dourados essa biomassa 
apresenta um grande potencial, gerando um alto volume de matéria provida da poda. A proposta desse trabalho é 
determinar por amostragem o volume de madeira/biomassa gerado a partir da poda da arborização urbana no município 
de Dourados, bem como determinar os possíveis usos desses material para melhor gestão do ambiente já que em muitas 
vezes essa matéria é destinada de maneira irregular e ilegal. Tendo como objetivo avaliar o potencial da poda da 
arborização urbana de Dourados MS, para a geração de biomassa, no uso direto em fornos e caldeiras.Com método de 
avaliação amostral estratificada para inventariar os indivíduos arbóreos bem como suas condições fitossanitárias e a 
determinação do volume arbóreo. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento da demanda energética proveniente de fontes renováveis e não renováveis, se torna uma necessidade o 
uso e aplicação de tecnologias que buscam o aproveitamento dos recursos disponíveis em fontes de energia 
principalmente aqueles que são considerados renovável como a Biomassa. 

O Ministério do Meio Ambiente- MMA (s/data) define a “biomassa como todo recurso renovável que provêm da 
matéria orgânica tendo como objetivo a produção de energia, indireta ou diretamente através da combustão em fornos e 
caldeiras reduzindo o consumo de fontes não renováveis”. Atualmente a biomassa vem sendo umas das principais 
alternativas de fontes energéticas suplementando assim o gargalo energético de outras fontes naturais renováveis. 

A biomassa de origem urbana é um recurso oferecido pelo meio ambiente, como forma de manutenção do seu próprio 
ecossistema, sua grande vantagem está relacionada ao baixo custo financeiro sendo renovável, podendo ser utilizado 
com fonte de geração de energia, para a própria comunidade, mudando a condição de resíduo para utilidade pública. 

No caso da biomassa provida das podas das arvore urbanas podem ser utilizados diretamente na condição em que se 
encontram ou transformados por processos mecânicos em partículas menores, como cavacos, serragem ou briquetes que 
eleva o potencial calorífico aumentando em sua eficiência. (SILVA et al 2011). 

Segundo Brasil (2010) a Lei 12.305 estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) não há impeditivo de 
uso desses resíduos para recuperação energética, desde que possua viabilidade econômica, social e ambiental. Ainda de 
acordo com a lei, o art. 9° estabelece “na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 
ordem de prioridade: não geração, redução, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos”. Assim a reutilização desses resíduos de podas de árvores urbana, se torna uma 
das diretrizes aplicáveis no planejamento de resíduos municipal. 

O município Dourados é considerado uma das cidades mais arborizadas do estado possuindo mais de uma arvore por 
habitantes, segundo a estimativa populacional de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população é de 207.498 habitantes, E de acordo com o IBGE 2010, o município possui cerca 250 mil árvores, 
localizadas nas calçadas e nos quintais das residências.  
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A biomassa vegetal gerada através de suas podas arbóreas e de limpeza de terrenos baldios apresenta um grande 
potencial de uso, considerando que Dourados é a segunda maior cidade do estado possuindo polos industriais em 
expansão, vem se destacando no cenário brasileiro como uma das cidades com mais oportunidades de emprego, 
apresentando grande oportunidades de negócios, principalmente nos ganhos ambientais, tais como utilização energética 
da biomassa proveniente de arborização urbana. 

A poda da arborização urbana é realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SENSUR)e pela Empresa 
Energética de Mato Grosso do Sul(ENERSUL)seus resíduos são destinados em três eco pontos distribuídos pela cidade, 
as folhas e galhadas finas são trituradas e utilizadas para a produção de adubo, e troncos e galhos s são encaminhados 
para as aldeias indígenas de Dourados. 

Pela falta de fiscalizações dos órgãos competentes, em diversos momentos as podas das árvores no município são 
realizadas de forma irregular e sem controle sendo disposta nas faixas de domínios das rodovias e nos vazios urbanos 
tornando abrigo de vetores e promover uma estética desagradável a paisagem. 

A ausência de Leis regulamentadoras no município fortalece a falta de ações de gerenciamento desses resíduos, gerando 
alguns transtornos e gastos desnecessários ao poder público. Uma ação eficaz para solucionar tais problemas, pode ser 
utilizar este resíduo no município de Dourados para a geração de energia, uma vez que algumas indústrias químicas e de 
transformações possuem fornos e caldeiras necessitando comprar lenhas, cavacos ou carvão para seu abastecimento. A 
criação de uma parceria do setor público com o privado traria vantagens aos dois setores e a sociedade em geral. 

A proposta desse trabalho é determinar por amostragem o volume de madeira/biomassa gerado a partir da poda da 
arborização urbana no município de Dourados, bem como determinar os possíveis usos desse material. Tendo como 
objetivo avaliar o potencial da poda da arborização urbana de Dourados MS, para a geração de biomassa, para uso 
direto em fornos e caldeiras. 

METODOLOGIA 

A amostragem será realizada no perímetro urbano de Dourados, MS, que possui uma extensão de 205,99 Km², 
localizado na porção sul do estado do Mato Grosso do Sul, sob o quadrante das coordenadas geográficas “-O 
54º.51’19”,.–S 22º 18’4.50” e “O 54º 37’ 0.”, “S 22º 7’ 00”. A Figura 1 apresenta a área urbana da cidade de Dourados, 
MS. 

 
Figura 1. Área urbana da cidade de Dourados, MS. 

Amostragem do número de indivíduos 
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A amostragem será sistemática por meio da estratificação de bairros, onde serão escolhidos aqueles que possuem 
perímetros parecidos, e definido quatro extratos com dois bairros para cada um. 
 
Para a identificação dos bairros que possuam as características do extrato desejado será feita consulta a SENSUR e 
também as imagens de satélite como as disponibilizadas pelo Google Earth, esse método se torna eficaz   quando bem 
definidos as amostras.  Couto (1994) apud Álvares e Gallo (2012) relata que a amostragem estratificada pode ser muito 
útil para o levantamento da arborização urbana de acordo com o fator pelo qual se opta para agrupar as unidades 
amostrais na formação desse estrato.  

  
Os extratos serão classificados como alto, médio, baixo e potencial futuro sendo que os: 
• Alto bairros com grandes quantidades de indivíduos arbóreos adultos com uma ou mais espécie a cada 10m; 
• Médio, com 1 individuo adulto a cada 20; 
• Baixo, com 1 individuo adulto a cada 30 m ou mais, e os de; 
• Potencial futuro, bairros com grande número de indivíduos jovens e pouca ou inexistência de indivíduos adultos 

como nos casos dos novos bairros.  
 

Determinação do volume de poda executada 

Para determinação do volume de biomassa proveniente das podas das árvores, serão amostrados todos os 
descarregamentos de material lenhoso durante cinco dias a cada quinze dias durante três meses, totalizando 6 
amostragens.  
 
Após estas amostragens serão aplicados análises estatísticas descritivas para determinar o volume de todo o material 
gerado. 
 
Será realizada uma parceria com a SEMSUR para determinar onde estará ocorrendo as podas nos períodos analisados de 
modo a auxiliar na obtenção e tabulação dos dados. 

Determinação do volume de madeira 

Para a determinação do volume de madeira que será transportado por caminhão será feita a medição do volume estéreo 
de madeira por caminhão e calculado o fator de empilhamento já conhecido para determinar o volume cúbico final. 

Avaliação das condições fitossanitárias das árvores 
As condições fitossanitárias das árvores serão avaliadas de modo a prever futuras podas, potencial de uso da madeira, 
seja para energia, produção tábuas, painéis e compensados e o potencial de risco para a população. 
 
Para esta avaliação será utilizado um checklist com as principais condições a serem analisadas bem como o diâmetro a 
altura do peito, altura útil do fuste e altura total. 

Proposta de utilização da biomassa 
Ao término do trabalho serão propostos os melhores usos da biomassa gerada nas podas tais como energia primaria para 
a combustão em estabelecimentos que utilizam fornos a lenha, painéis, aglomerados, briquetes, cavacos e outros. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
A partir do desenvolvimento deste trabalho espera se obter os seguintes resultados: 

-Elaborar um piloto para determinação do volume gerado pela poda da arborização urbano, que seja preciso para 
continuidade da pesquisa, devido a arborização urbana ser compostas de uma variedade de espécies de diferentes 
biomas torna se um desafio definir o valor dendrométricos  

-Inventariar os indivíduos arbóreos na cidade de Dourados; para estimar o número de indivíduos arbóreos e suas 
condições fitossanitárias afim de se reconhecer o quando de poda será gerada e o quanto irá gerar no futuro para 
viabilidade da proposta de uso desse recurso aos empreendimentos que demandam dessa matéria. 
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-Determinar os principais usos da biomassa (folhas e madeira) além da utilização direta dos galhos fustes e troncos para 
queima, pode se haver o interesse de outras atividades como alvenaria já que a muitas arvores de madeira nobre na 
cidade como o Ipê e também da viabilidade de transformação das folhar e galhos mais fino em briquetes aumentando o 
potencial. 

-Fornecer tais informações para futuras ações da prefeitura e órgãos competentes para melhor gestão destes recursos, 
com a estimação das podas legais e do total que pode ser gerado. Espera-se que o estudo contribua por uma gestão 
ambiental eficiente para minimizar o descarte irregular e ilegal da poda nas margens das rodovias e nos terrenos 
desocupados da cidade. 
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