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Atualmente, no Brasil, a indústria madeireira utiliza em grande escala toras de árvores de espécies dos
gêneros e como matéria prima. Entretanto, a espécie popularmente
conhecida como “teca”, vem se destacando pela produtividade e qualidade de sua madeira. O mercado brasileiro
é visto como um grande potencial de consumo e de exportação da produção desta madeira.

é uma espécie nativa das florestas tropicais situadas entre 10º e 25º N, no subcontinente
índico e no sudeste asiático, principalmente na Índia, Burma, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã e Java.
Devido à sua dispersão geográfica e à variedade de ambientes onde ocorre naturalmente, esta espécie apresenta
alta adaptabilidade, com dispersão vertical entre 0 e 1 300 m acima do nível do mar, ocorrendo em áreas com
precipitação anual de 800 a 2 500 mm e temperaturas extremas de 2º a 42ºC, porém não resiste a geadas
(Lamprecht, 1990).

Sendo considerada uma planta de fácil cultivo, é pouco sujeita a pragas e doenças,
os indivíduos adultos atingem entre 25 e 35 m de altura e aproximadamente 1 m de DAP (diâmetro à altura do
peito). O tronco é reto e revestido por casca espessa resistente ao fogo e ela perde as folhas durante a estação seca,
por se tratar de uma essência caducifólia. As árvores de produzem madeira de excelente qualidade,
valorizada pela beleza, resistência e durabilidade, tendo grande procura no mercado mundial, podendo alcançar
preços até três vezes superiores aos do (mogno), sendo utilizada na produção de móveis,
esquadrias de alto padrão, embarcações e decoração. Na Ásia, seu ciclo de rotação é variável de 60 a 100 anos
(Lamprecht, 1990; Lorenzi , 2003; Embrapa, 2004).

No Estado de Mato Grosso, região de Cáceres, esta espécie tem sido cultivada com muito sucesso,
em espaçamento inicial de 3 x 3 m ou 3 x 2 m, obtendo-se árvores de grandes dimensões num ciclo de 25 a
30 anos, com obtenção de madeira para serraria de ótima qualidade (Macedo , 2005).

A madeira de é utilizada para as mais diversas finalidades: construção naval, laminação e
compensados, lenha e carvão vegetal, sendo os dois últimos usos específicos para as áreas de ocorrência
natural. Possui alburno estreito e claro, bem distinto do cerne, cuja cor é marrom viva e brilhante. A beleza
peculiar faz com que a madeira de seja muito procurada para decoração de interiores luxuosos e
mobiliários de alto padrão. A espécie apresenta densidade aparente de 650 kg/m³, que, apesar de ser
moderadamente pesada, apresenta boa resistência a peso, tração e flexão, semelhante à de .
A madeira é estável, praticamente não empena e se contrai muito pouco durante a secagem. A estabilidade
dimensional permite que a madeira de resista à variação de umidade no ambiente (Lamprecht, 1990;
Harris, 1993; Lorenzi , 2003).
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Considerando que o conhecimento da produtividade de seja relevante para a
recomendação de cultivo, é importante conhecer as características morfológicas das fibras desta madeira,
como um dos parâmetros de avaliação tecnológica da espécie. Segundo Foelkel (1978), madeiras com
alta porcentagem de elementos de vaso tendem a apresentar baixa densidade, o que foi confirmado por
Ruy (1998), que observou que o comprimento, espessura da parede e diâmetro do lume das fibras,
porcentagens de vasos e de parênquima, possuem alta correlação com a densidade básica da madeira,
além de exercer influência nas propriedades e usos finais da madeira.

De acordo com Zobel & Buijtenen (1989), o espaçamento tem pouca influência nas propriedades
da madeira de folhosas. Isto foi verificado por Brasil & Ferreira (1971), em um estudo sobre a densidade
básica da madeira de , e com idade de cinco anos,
em que os autores observaram que os espaçamentos 3,0 x 1,5 m e 3,0 x 2,0 m não influenciaram
essa propriedade.

Malan & Hoon (1992) estudaram o efeito do desbaste em uma população de com 34 anos,
testando diferentes séries de intensidade de desbaste, e concluíram que desbastes gradativos reduzem o gradiente
de variação da densidade básica no sentido medula-casca e o comprimento de fibra, demonstrando que é possível
obter madeira mais homogênea por meio da prática de desbastes, ou seja, alterando o espaçamento inicial da
população de maneira gradativa.

Roque & Ledezma (2003), estudando o efeito do espaçamento (3 x 3 m e 6 x 2 m) sobre a
densidade básica e retração da madeira em populações de , aos 10 anos de idade, verificaram
que a densidade básica aumentou no espaçamento 6 x 2 m, enquanto que a retração volumétrica diminuiu
neste espaçamento.

De acordo com Malan (1995), ocorre uma grande variação nas propriedades das madeiras sentido
medula-casca, cuja extensão é determinada, principalmente, pela presença de madeira juvenil e a sua proporção
no tronco das árvores.

O presente estudo teve como objetivos: avaliar o efeito do espaçamento de plantio no comprimento e
espessura da parede das fibras e no comprimento de elemento de vaso da madeira de aos 31 anos e
analisar as possíveis variações destas propriedades, em diferentes posições radiais no sentido medula-casca ao
longo do raio das toras.

O experimento silvicultural foi instalado em 1975, na Floresta Estadual Pederneiras/SP, pertecente ao
Instituto Florestal, localizada pelas coordenadas 22º 22’ S e 40º 44’ W, à altitude de 500 m. O solo da área
experimental é do tipo Latossolo Vermelho Escuro, fase arenosa, e o clima do tipo Cwa de inverno seco,
conforme classificação de Köppen (Ventura , 1965/66), com precipitação média anual de 1.112 mm.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, constituídos por três tratamentos,
correspondentes a espaçamentos de plantio (3,0 x 1,5 m; 3,0. x 2,0 m e 3,0 x 2,5 m), com cinco repetições.
As parcelas experimentais apresentam tamanho variável de 187,5 m², 168 m² e 121,5 m², compostas por
25, 28 e 27 plantas úteis em cada parcela, correspondentes aos respectivos tratamentos.

As amostras de madeira para o estudo anatômico foram coletadas de 15 árvores, sendo uma de cada
espaçamento, selecionadas dentro de cada bloco, no talhão, tiradas da classe de DAP médio das parcelas, o qual
foi definido por um inventário florestal exploratório. De cada árvore foi retirado um disco de 7 cm de espessura
na região do DAP. Em cada disco retiraram-se amostras representativas das posições do raio da árvore:
medula, centro e casca (FIGURA1).

T. grandis

Eucalyptus alba Eucalyptus saligna Eucalyptus grandis

E. grandis

T. grandis

T. grandis

et al.

2 MATERIALE MÉTODOS

52

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 51-56, jul. 2009.

GARCIA, R. . Influência do espaçamento e da posição radial na variação de elementos anatômicos da madeira de Linn.et al Tectona grandis



FIGURA 1 – Posição de retirada dos discos nas árvores para a caracterização da madeira.

As amostras foram submetidas a um processo de maceração para a mensuração das dimensões dos
elementos celulares. O lenho dissociado foi preparado de acordo com o método de Franklin modificado (Berlyn
& Miksche, 1976). A partir destas amostras, seccionaram-se palitos, que foram colocados em frascos
identificados. Os frascos foram preenchidos com uma mistura de ácido acético e peróxido de hidrogênio,
na proporção de 1:1, e levados à estufa a 60ºC por 24 horas, para completa dissociação dos elementos celulares.
O material deslignificado foi lavado em água corrente até a completa retirada da solução. Posteriormente,
foi colocada uma solução de safranina a 1% (1 g de safranina/100 ml de água destilada) em cada recipiente,
para promover a coloração dos elementos celulares e, conseqüentemente, facilitar sua visualização no
microscópio. Do material macerado de cada amostra foram montadas lâminas, sendo realizadas em cada lâmina
25 mensurações do comprimento das fibras e elementos de vaso e da espessura das paredes das fibras.
A terminologia empregada para as análises anatômicas seguiu as recomendações do IAWA C (1989).
Todas as mensurações foram realizadas em microscópio equipado para captura de imagens e sistema de
medições (Marca Olympus modelo BX 50 com software de análise de imagens Image–Pro Express versão 4.0).

A avaliação do experimento foi feita utilizando-se um modelo, o qual foi ajustado para considerar a
variação completa de todos os tratamentos, dentro de cada uma das posições radiais. Inicialmente foi efetuado o
teste de homogeneidade de variância e para isso utilizou-se o teste de Hartley. Posteriormente, foi feito o teste F
de análise de variância segundo o delineamento experimental em blocos casualizados, adotando-se o esquema
fatorial 3 x 3 (espaçamento x posição radial) para cada propriedade em estudo. Para comparações foi aplicado
o teste de Tukey, sempre que era observada diferença significativa entre tratamentos pelo teste F, ao nível de 5%
de probalilidade.

Os resultados obtidos das dimensões celulares neste estudo foram analisados estatisticamente com o
auxílio do procedimento estatístico PROC GLM (SAS, 1999).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

– -

De acordo com a análise de variância efetuada foi possível verificar a ocorrência de diferenças entre os
espaçamentos de plantios e as posições radiais nas árvores, para o comprimento de fibra e espessura de fibra, e para
o comprimentodeelementodevasonão foramobservadas significativasentreos fatoresanalisados (TABELA1).

TABELA 1 – Resumo da análise de variância efetuada para o comprimento de fibra (CF), espessura da parede
das fibras (EP) e comprimento dos elementos de vaso (CV) de de 31 anos.

O comprimento de fibra no maior espaçamento (3,0 x 2,5 m) foi superior aos observado nos espaçamentos
3,0 x 2,0 m e 3,0 x 1,5 m. Para parede de fibra o menor espaçamento (3,0 x 1,5 m) resultou na menor espessura.
O comprimento de vaso não foi influenciado pelo espaçamento (TABELA 2). Considerando-se que espaçamentos
maiores podem produzir um maior volume de madeira por unidade de área, pode-se, então, pensar que houve um
ganhonocomprimentoeespessuradas fibrasdeacordocomaumentodoespaçamento.

TABELA2 Comparação de médias e desvio padrão (DP) para comprimento de fibra (CF), espessura da parede
das fibras (EP) e comprimento dos elementos de vaso (CV) de aos 31 anos.

O comprimento e a espessura da parede das fibras aumentaram significativamente no sentido
medula-casca. Gonçalves (2007) observaram, em amostra de com 17 anos, que o comprimento
das fibras se manteve crescente no sentido medula-casca até a região intermediaria e a partir deste ponto mostrou
um pequeno decréscimo e posterior estabilidade até a região da casca. O comprimento dos elementos de vaso não
foi influenciado pela posição radial no tronco da árvore. Porém, Silva . (2007) verificaram, para uma
população de , que ocorreu aumento do diâmetro do vaso no sentido medula-casca, indicando que essa
variável depende mais da posição radial do que o comprimento do vaso. Tomazelo Filho (1985) obteve essa
mesma variação para diversas espécies do gênero . De maneira geral, pode-se concluir que
comprimento e a espessura das fibras apresentaram um comportamento de aumentar da medula para a casca,
sendo que aos 31 anos ainda não se tornaram estáveis a partir da região intermediária no raio da tora.
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Onde: ** significativo ao nível de 1% de probabilidade; n.s. = não significativo e CVe = coeficiente de variação experimental.

Obs.: médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de propabilidade.
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Quadrado Médio

Causa de Variação GL CF (µm) EP(µm) CV (πm)

Blocos 4 24378 0,1284 607,25
Espaçamento (E) 2 95659** 2,7841** 1039 n.s.

Posição radial (P) 2 332142** 4,9456** 836,85 n.s.

E x P 4 5192 n.s. 0,0062 n.s. 502,20 n.s.

Resíduo 32 8442 0,2355 1133
Média 1007 5,0788 343,69
CVe (%) 9,12 9,56 9,94

Tratamento CF (µm) DP EP (µm) DP CV (µm) DP

3 x 2,5 m 1094 a 181 5,48 a 0,68 339 a 34
3 x 2 m 991 b 144 5,14 a 0,56 353 a 40
3 x 1,5 m 936 b 146 4,62 b 0,71 339 a 19
Medula 871 c 82 4,47 c 0,62 341 a 26
Centro 984 b 130 5,14 b 0,44 352 a 34
Casca 1166 a 133 5,62 a 0,62 338 a 35
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De acordo com os resultados apresentados, conclui-se que: o espaçamento influenciou no
comprimento de fibras e na espessura da parede da fibra, que são maiores nos plantios em menor densidade.
Há também variação radial nas características da madeira, sendo que o comprimento da fibra e a espessura da
parede da fibra aumentam significativamente no sentido medula-casca. O comprimento do elemento de vaso
não foi influenciado pelo espaçamento e posição radial no raio da tora.

BERLYN, G. P.; MIKSCHE, J. P. . Ames: Iowa University
Press, 1976. 326 p.

BRASIL, M. A. M.; FERREIRA, M. Variação da densidade básica da madeira de ,
e aos 5 anos de idade, em função do espaçamento. , Piracicaba, n. 2/3, p. 129-149, 1971.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Teca ( ), 2004.
Disponível em: <http://www.cnpf.embrapa.br/publica/folders/Teca_2004.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2009.

FOELKEL, C. E. B. Madeira de eucalipto: da floresta ao digestor. In: CONGRESSO ANUAL DE CELULOSE
E PAPEL, 11., 1978, São Paulo. , Piracicaba, v. 6, n. 20, p. 1-25, 1978.

GONÇALVES, M. P. M. . Variação radial da densidade básica e comprimento das fibras da madeira de
L. , Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 70-75, 2007.

HARRIS, J. M. Wood quality: forest management and utilization. In: WALKER, J. C. F. .
principles and practice. London: Chapman & Hall, 1993. cap. 15, p. 560-583.

IAWA COMMITTEE. List microscope features of hardwood identification. , Leiden, v. 10, n. 3,
p. 221-259, 1989.

LAMPRECHT, H. . Berlim: GTZ, 1990. 343 p.

LORENZI, H. . madeireiras, ornamentais e aromáticas. Nova Odessa: Instituto
Plantarum, 2003. 368 p.

MACEDO, R. L. G. . Desenvolvimento inicial de L.f. (teca) em diferentes espaçamentos no
município de Paracatu, MG. , Lavras, v. 11, n. 1, p. 61-69, 2005.

MALAN, F. S. Eucalypts improvement for lumber production. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL E
UTILIZAÇÃO DA MADEIRA DE EUCALIPTO PARA SERRARIA, 1995, São Paulo. Piracicaba:
IPEF: IPT: IUFRO: ESALQ, 1995. p. 1-19.

______.; HOON, M. Effect of initial spacing and thinning on some wood properties of .
, Pretoria, n. 163, p. 13-20, 1992.

ROQUE, R. M.; LEDEZMA, V. A. Efecto del espaciamiento en plantación sobre dos propiedades físicas de
madera de teca a lo largo del fuste. , Heredia, v. 9, n. 2, p. 15-27, 2003.

RUY, O. F.
. 1998. 69 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia de Madeira) - Escola Superior

deAgricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba.

SAS INSTITUTE INC. . Cary, 1999. 454 p.

SILVA, J. C. . Influência da idade e da posição radial nas dimensões das fibras e dos vasos da madeira de
Hill ex-Maiden. , Viçosa–MG, v. 31, n. 6, p. 1081-1090, 2007.

Eucalyptus alba E. saligna
E. grandis

Tectona grandis

et al
Tectona grandis

et al

et al

et al Tectona grandis

Eucalyptus grandis

et al
Eucalyptus grandis

Eucalyptus urophylla

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 51-56, jul. 2009.

GARCIA, R. . Influência do espaçamento e da posição radial na variação de elementos anatômicos da madeira de Linn.et al Tectona grandis

55



TOMAZELLO FILHO, M. Variação radial da densidade básica e da estrutura anatômica da madeira do
e . , Piracicaba, n. 29, p. 37-45, 1985.

VENTURA, A.; BERENGUT, G.; VICTOR, M. A. M. Características edafo-climáticas das dependências do
Serviço Florestal do Estado de São Paulo. , São Paulo, v. 4/5, p. 57-140, 1965/66.

ZOBEL, B. J.; BUIJTENEN, J. P. its causes and control. Berlin: Springer-Verlag, 1989. 361 p.

Eucalyptus saligna E. grandis IPEF

Silvic. S. Paulo

Wood variation:

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 51-56, jul. 2009.

GARCIA, R. . Influência do espaçamento e da posição radial na variação de elementos anatômicos da madeira de Linn.et al Tectona grandis

56




