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1  INTRODUÇÃO

A enorme pressão antrópica sobre os recursos naturais está no foco das discussões atuais, dentre 
os quais os recursos florestais, especialmente os madeireiros, vítimas de superexploração indiscriminada, 
vem gerando impactos negativos às florestas nativas.

De acordo com Lima (2005), a substituição de madeiras oriundas de florestas nativas por madeiras 
extraídas de plantações, pode ser uma alternativa viável para atender às necessidades do setor madeireiro.  
Ainda segundo o autor, Eucalyptus e Pinus são os gêneros mais utilizados no Brasil para obtenção de 
madeira via reflorestamento, sendo o primeiro muito utilizado por ser de rápido crescimento, possuir boa 
adaptação, e por sua madeira apresentar propriedades físicas e mecânicas favoráveis a uma multiplicidade 
de usos.

Apesar de o gênero Eucalyptus possuir centenas de espécies na sua região de origem, menos de dez 
são usualmente plantadas no Brasil. Devido à diversidade de climas e solos em nosso país, é fundamental o 
amplo teste dessas espécies para avaliar sua adaptabilidade, crescimento e potencial de uso pelos produtores 
rurais (Escola Superior de Agricultura - ESALQ, 2010). 

A fim de gerar tal conhecimento, o Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP iniciou, 
em 1995, o projeto TUME (Teste de Uso Múltiplo de Eucalyptus), para que o agricultor e seus vizinhos 
conheçam os diferentes “eucaliptos”, escolham o mais adequado às suas demandas, e os plantem de acordo 
com o zoneamento ambiental das propriedades. 

O TUME utiliza mais de 20 espécies com potenciais madeireiros, dentre os quais podemos destacar 
o E. robusta, E. saligna, E. tereticornis, E. torelliana e E. urophylla, espécies analisadas no presente estudo. 
Segundo Lorenzi (2003), essas espécies possuem grande potencial madeireiro, além de serem muito utilizadas 
no reflorestamento e paisagismo. 

De acordo com Sousa Júnior (2004), a densidade é uma das propriedades mais importantes na 
caracterização de madeiras, pois se correlaciona diretamente com as outras propriedades físicas e mecânicas, 
sendo que, devido à carga genética das plantas, cada espécie possui um valor próprio. Já Panshin e De Zeeuw 
(1980) apontam que a densidade pode variar entre gêneros, entre espécies, dentro de um mesmo gênero, 
dentro da mesma espécie e dentro da mesma árvore. Esses mesmos autores relatam que a densidade da 
madeira está relacionada essencialmente com a espessura da parede celular, das dimensões e dos tipos de 
células e, em menor proporção, da quantidade de extrativos presentes por unidade de volume.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade da densidade básica e dimensões 
celulares da madeira de diferentes espécies de Eucalyptus plantadas em Itatinga /SP.
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2  MATERIAL E MÉTODOS

O material utilizado foi obtido de um plantio experimental de várias espécies do gênero Eucalyptus, 
de oito anos de idade, manejado para uso múltiplo, e localizado no município de Itatinga /SP em local de relevo 
plano. As coordenadas geográficas são: 23º10’S, 48º40’W e 860 m de altitude.

O plantio foi realizado em 31/07/1997, com espaçamento de 3,0 x 1,8 m, totalizando 1.852 árvores/ha, 
constituído de cinco parcelas de 450 m², cada uma contendo diferentes espécies de eucalipto (E. robusta, procedente 
de Mogi Guaçu/SP; E. saligna, procedente de Itatinga/SP, e E. tereticornis, E. torelliana e E. urophylla, todos 
procedentes de Anhembi/SP).

Inicialmente, foram aplicados 150 kg/ha de NPK 10:20:10 distribuídos nos sulcos de plantio. Aos 18 
e 24 meses foram feitas desramas e aos quatro anos iniciados desbastes do tipo seletivo. A Tabela 1 mostra as 
espécies selecionadas neste estudo. 

Tabela 1. Espécies selecionadas dentro de uma população experimental de Eucalyptus de 8 anos de idade.

Espécie Procedência
E. robusta Mogi Guaçu/SP
E. saligna Itatinga/SP
E. tereticornis Anhembi/SP
E. torelliana Anhembi/SP
E. urophylla Anhembi/SP

 

Aos oito anos após o plantio, foram amostradas três árvores/parcela na classe de DAP (diâmetro à 
altura do peito, 1,30 m) médio, totalizando 15 árvores, que foram devidamente identificadas no campo. Foram 
retirados, em cada uma das árvores selecionadas, discos de 7 cm de espessura na região do DAP (Figura 1), 
para obtenção da densidade básica da madeira e dimensões das fibras. Os discos foram transportados para o 
Laboratório onde foram transformados em corpos-de-prova.

A partir das amostras foram confeccionados corpos-de-prova, com dimensões de 2 x 2 x 2 cm, para o 
estudo da variação medula-casca das seguintes variáveis: densidade básica (DB),  comprimento de fibra (CF),  
espessura de parede de fibra (EPF), diâmetro de elementos de vasos (DV) e frequência de elementos de vasos (FV).

Para densidade básica empregou-se o método da balança hidrostática (Foelkel, 1978). Os corpos-de-prova 
foram saturados por dois meses para a obtenção de suas massas úmidas. Posteriormente, as mesmas foram secas 
em estufa até atingirem massa seca constante a 105 ± 3 oC. A partir dos valores obtidos foi empregada a expressão:

em que: DB: densidade básica (g cm-3); Ms: massa da madeira a 0% de umidade (g); Mu: massa da madeira 
úmida (g); e Mi: massa da madeira imersa (g).

,
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Figura 1. Posições dos discos amostrados dentro da árvore representando as posições radiais de retirada dos corpos-de-prova.

O lenho dissociado foi preparado segundo Berlyn e Miksche (1976), corado com safranina alcoólica 
e montado em solução de água com glicerina (1:1). Para a análise estrutural, os corpos-de-prova foram 
amolecidos por meio do cozimento em água e glicerina na proporção de 4:1 até mostrarem condições ideais 
para o seccionamento, cujas secções histológicas nos planos transversal, longitudinal tangencial e longitudinal 
radial foram obtidas em micrótomo de deslize Zeiss-Hyrax S50, com espessura entre 18 e 25 µm, processadas 
de acordo com Sass (1951). Todas as mensurações foram realizadas em microscópio (Olympus CX 31) acoplado 
a uma câmera digital para captura das imagens (Olympus – Evolt E330) e computadores com softwares de 
análise (Image-Pro Plus 6.0). Avaliaram-se as características anatômicas sugeridas pelo IAWA Committee 
(1989), adotando-se n = 25 medições.

As análises estatísticas constaram de uma avaliação prévia da homogeneidade de variância por 
meio do teste de Hartley e, posteriormente, foi feito o teste F de análise de variância segundo o delineamento 
experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 3 (espécies x posição radial da árvore). 
Foi aplicado o teste de Tukey para verificar diferenças significativas entre as médias sempre que o teste F 
acusou pelo menos uma diferença entre tratamentos ao nível de 5% de significância. Os dados obtidos das 
variáveis em estudo foram analisados estatisticamente com o auxílio do procedimento estatístico PROC GLM 
(SAS, 1999).

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 2 está apresentado o resumo da análise de variância das dimensões dos elementos 
celulares e densidade básica da madeira de várias espécies de Eucalyptus em diferentes posições radiais. 
Para o comprimento e espessura da parede das fibras e densidade básica não foram detectadas diferenças 
significativas ao nível de 5% de significância entre as espécies, entretanto, para o diâmetro e a frequência 
de elementos de vasos ocorreram diferenças significativas (Tabela 2). As posições radiais apresentaram 
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diferenças significativas entre os caracteres analisados para quase todas as variáveis exceto para densidade 
básica. Não ocorreu interação significativa entre os fatores espécie e posição radial, o que demonstra não 
existir dependência entre os mesmos (Tabela 2). Os resultados médios e desvios-padrão para as características 
analisadas em diferentes espécies e posições de amostragem são apresentados na Tabela 3.

Tabela 2. Resumo da análise de variância efetuada para o comprimento das fibras (CF), espessura da parede das fibras 
(EPF), diâmetro dos elementos de vasos (DV), frequência dos vasos (FV) e densidade básica (ρbas ), de diferentes espécies 
de Eucalyptus, aos 8 anos em Itatinga/SP.

Quadrado Médio

Causa de Variação GL CF
(µm)

EPF 
(µm)

DV
(µm)

FV
(nºmm-2)

ρbas 
(g cm-3)

Espécie (E) 4 16924n.s. 0,70n.s. 756** 107** 0,0103n.s

Posição radial (P) 2 300011** 3,06** 4547** 97** 0,0025n.s

E x P 8 11807n.s 0,23n.s 264n.s 8 n.s 0,0094n.s

Resíduo 30 9329 0,41 173 9 0,0047
Média 925 4,61 105 16,60 0,53
CVe (%) 10,43 13,92 12,53 18,15 12,92

Onde: ** significativo ao nível de 1% de significância; n.s. = não significativo e CVe = coeficiente de variação           
experimental.

Tabela 3. Comparação entre médias e respectivos desvios-padrão (DP) para o comprimento de fibra (CF), espessura da 
parede da fibra (EPF), frequência de vasos (FV), diâmetro de vasos (DV) e densidade básica (DB), de diferentes espécies 
de Eucalyptus, aos 8 anos, em Itatinga/SP.

Tratamento CF
(µm)

DP EPF
(µm)

DP FV
(µm)

DP DV
(µm)

DP ρbas 
(g m-3)

DP

E. robusta 952,15a 135,15 4,43a 1,07 13,39bc 3,66 97,22b 22,41 0,55a 0,04
E. saligna 876,88a 101,92 4,40a 0,67 16,18b 3,21 99,23b 11,96 0,51a 0,13
E. tereticornis 878,80a 79,65 4,99a 0,49 21,36a 5,31 99,33b 17,35 0,58a 0,04
E. torelliana 959,17a 208,31 4,82a 0,35 11,99c 2,58 118,10a 29,19 0,50a 0,04
E. urophylla 959,17a 208,31 4,33a 0,75 18,07ab 2,90 111,24ab 15,88 0,51a 0,06
Medula 783,16c 61,32 4,17b 0,70 18,74a 4,22 87,35c 11,03 0,53a 0,09
Centro 926,54b 111,75 4,57ab 0,62 17,28a 5,13 105,56b 14,66 0,52a 0,06
Casca 1066,01a 123,79 5,08a 0,57 13,77b 3,28 122,16a 20,04 0,54a 0,07

Onde: médias seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de significância).

As espécies não diferiram entre si nos caracteres de comprimento e espessura da parede das fibras. 
Porém ocorreu uma tendência de aumento no sentido medula-casca para ambos os caracteres (Tabela 3). 
Este aumento no sentido medula-casca do comprimento e espessura da parede da fibra está de acordo com 
o observado por Oliveira et al. (1999) em estudo com sete espécies de Eucalyptus e Silva et al. (2007). 
Segundo Esteban et al. (2002), o diâmetro do lume está relacionado com o diâmetro e a espessura da parede das 
fibras. Assim sendo, quanto maiores forem os seus valores, mais espaços vazios serão encontrados na madeira, 
indicando menor massa específica.
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Serpa (2003), ao estudar algumas espécies de eucaliptos, relatou que a densidade básica de E. saligna 
foi maior que a de E. grandis em todas as posições radiais. Ferreira (1994), em estudo sobre as características 
de algumas espécies de eucalipto aplicadas ao melhoramento para produção de pasta celulósica, verificou 
que a densidade básica de E. urophyla e E. torelliana aumentaram de acordo com o aumento da idade destes 
indivíduos. Já Bufolo et al. (2009), analisando outras cinco espécies de Eucalyptus, observaram variação na 
densidade básica tanto entre as espécies quanto entre as posições radiais. Entretanto, no presente estudo a 
densidade básica não diferiu entre espécies nem entre as posições radiais medula, centro e casca, apontando 
uma homogeneidade entre as espécies. De maneira geral, os valores médios da densidade básica verificados 
estão de acordo com os observados em diversos trabalhos (Panshin e De Zeeuw, 1964; Ferreira e Brasil, 
1972; Carpim e Barrichelo, 1983; Carvalho, 2000) em estudos com espécies do gênero Eucalyptus em idade 
semelhante à deste estudo. De acordo com os resultados apresentados, aos oito anos de idade, as espécies 
podem ser consideradas de média densidade.

E. tereticornis apresentou os maiores valores na frequência de vasos, enquanto E. torelliana os 
menores valores. Na variação medula-casca, a medula mostrou-se semelhante ao centro, porém ambas são 
diferentes da casca, que apresenta um valor médio inferior. Por sua vez, o valor médio para o diâmetro dos vasos 
em E. robusta, E. saligna e E. tereticornis não diferem entre si. Foi observada uma diminuição nos valores de 
frequência dos vasos e um aumento no diâmetro dos vasos, no sentido medula-casca. Esse padrão na variação 
radial, tanto na frequência quanto no diâmetro dos vasos, já é bastante conhecido (Oliveira, 1997; Moreira, 
1999; Oliveira et al., 1999; Silva, 2002 e Florsheim et al., 2009), em estudo com espécies de Eucalyptus.

4  CONCLUSÕES

Com base nos resultados apresentados podemos concluir que as cinco espécies estudadas não 
apresentam variação na densidade básica, tanto entre as espécies quanto no sentido medula-casca, aos 8 
anos de idade.

A posição radial correspondente à casca apresentou os maiores valores para os caracteres analisados, 
exceto para frequência de vasos cujo maior valor foi observado na região da medula. 

De modo geral, não há uma variação significativa entre os caracteres anatômicos analisados nas 
espécies, exceto para frequência e diâmetro de elementos de vasos.

Houve variação radial em todas as espécies do estudo para os caracteres anatômicos. 
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