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RESUMO 

VARIAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA NO SENTIDO BASE-TOPO DA MADEIRA DE QUATRO 
ESPÉCIES DE EUCALIPTO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação da densidade básica da madeira no sentido 

longitudinal de quatro espécies de Eucalyptus (E. urophylla x E. grandis, Corymbia citriodora, E. 

saligna e E. urophylla.) situados na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva-SP. Foram 

selecionadas 23 arvores. Do tronco foram retirados discos com 3 cm de espessura na base (0%), a 

25%, 50%, 75% e 100%. Destas foram cortadas cunhas de madeira para a determinação da 

densidade básica pelo método da balança hidrostática. Os padrões de variação da densidade básica 

da madeira foram: E. urophylla x grandis (decréscimo da base até o DAP, seguido de aumento até o 

ápice); Corymbia citriodora (leve decréscimo da densidade no sentido base-topo); E. saligna (similar 

ao apresentado pelo híbrido E. urophylla x grandis) e E. urophylla (densidade cresce 

desuniformemente da base para o topo). 

Palavras chave: Densidade, Madeira, Eucalipto. 

Tema Central: Inventário Florestal 

 

ABSTRACT 

LONGITUDINAL VARIATION OF THE WOOD BASIC DENSITY OF FOUR EUCALYPTUS SPECIES 
The objective of this research was to evaluate the variationof the wood basic density in the longitudinal 

direction of four species of Eucalyptus (E. urophylla x E. grandis, Corymbia citriodora, E. saligna and 

E. urophylla.) located in Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva-SP. Twenty-three trees 

were selected. From the trunk 3 cm thick discs were removed from the base (0%), 25%, 50%, 75% 

and 100%. From these, wood wedges were cut to determine the basic density by the hydrostatic 

balance method. The patterns of variation of the basic density of the wood were: E. urophylla x 

grandis (decrease of the base to Dbh, followed by increase to the apex); Corymbia citriodora (slight 
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decrease in density in the base-top direction); E. saligna (similar to that presented by the hybrid E. 

urophylla x grandis) and E. urophylla (density grows unevenly from base to top). 

Keywords: Density, Wood, Eucalyptus 

1. INTRODUÇÃO 

 
O gênero Eucalyptus é um dos mais plantados no mundo, com mais de 

setecentas espécies botânicas, apropriadas para os mais diversos usos do setor 

industrial madeireiro. O eucalipto devido às características de rápido crescimento, 

produtividade, ampla diversidade de espécies, grande capacidade de adaptação e 

por ter aplicação para diferentes finalidades tem sido extensivamente utilizado em 

plantios florestais (MORA & GARCIA, 2000). 

A densidade básica é um importante fator na determinação das propriedades 

físicas e mecânicas que caracterizam diferentes espécies de madeiras, diferentes 

árvores de uma dada espécie e diferentes regiões de uma mesma árvore (FOELKEL 

et al., 1976). 

A densidade básica é uma das características da madeira que melhor 

expressa sua qualidade para uso na propriedade agrícola ou transformação 

industrial. Em função de sua importância e facilidade de determinação, frente aos 

outros parâmetros de qualidade, a densidade básica tomou-se a característica mais 

estudada e difundida. (RIBEIRO & FILHO, 1993) 

Segundo Barricheo et al.  (1983), para a densidade básica da madeira e 

dimensões das fibras, ocorre variação mais ou menos acentuada entre gêneros, 

entre espécies dentro de um mesmo gênero, e entre árvores dentro de uma mesma 

espécie, sendo que, a variação dentro da espécie pode ocorrer em função da origem 

da semente, condições locais de clima e solo, sistema de implantação e condução 

da floresta, idade, ritmo de crescimento, etc. 

Assim, na caracterização da madeira, a determinação de sua densidade e, 

principalmente, de sua variação dentro da árvore, tanto na direção radial, da medula 
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para a casca, quanto no sentido base-topo, é fundamental como subsídio ao 

entendimento de sua qualidade (OLIVEIRA et al., 2005).  

Este trabalho teve por objetivo estudar a variação da densidade básica da 

madeira no sentido longitudinal de quatro espécies de Eucalyptus situados na 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área experimental pertence à Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva, e está localizada no campus da fazenda, nas coordenadas geográficas 

23°56'43.7"S 48°53'46.9"W, a uma altitude aproximada de 700 metros. 

O material utilizado no presente estudo consistiu de árvores dos clones do 

híbrido de E. urophylla x E. grandis, E. urophylla, C. citriodora, e E. saligna com 

aproximadamente 8 anos de idade, implantados em modelo silvicultural 

convencional (3x2m). 

Na seleção das árvores a serem abatidas foi utilizado o modelo Guia de 

Cubagem Rigorosa, onde a partir do inventário executado na área, conforme média 

ponderada foi gerada uma distribuição das árvores em classes de diâmetro e 

selecionado os diâmetros das árvores a serem abatidas.   

Foram derrubadas ao todo 23 árvores para a realização do trabalho, sendo: 8 

de E. urophylla x E. grandis, 5 de Corymbia citriodora, 5 de E. saligna e 5 árvores de 

E. urophylla.   

Após o abate, foi aferida a medição da altura total e comercial de cada árvore 

e retirados discos com 3 cm de espessura na base (0%), a 25%, 50%, 75% e 100% 

da altura comercial, considerando o diâmetro mínimo de 8 cm com casca, 

totalizando 5 discos por árvore. 
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A determinação da densidade básica da cunha de madeira e da casca foi 

efetuada conforme NRB 11941 (ABNT, 2003), pelo método da balança hidrostática, 

onde o volume da madeira é determinado por empuxo. 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A densidade da madeira varia entre espécies, entre indivíduos e procedências 

da mesma espécie e dentro da árvore, tanto no sentido longitudinal, ou seja, da 

base para o topo, como no sentido radial da medula para a casca (MENDES et 

al., 2004). 

Panshin & De Zeeuw (1980), apresentaram uma síntese dos padrões de 

variação longitudinal da densidade da madeira: (I) a densidade decresce 

uniformemente no sentido base-topo do tronco; (II) a densidade decresce até o 

meio do tronco e a partir deste ponto cresce até o topo; (III) a densidade cresce 

da base para o topo, embora desuniformemente. 

As Figuras 1 a 4 ilustram a variação da densidade básica das 23 árvores nas 

porcentagens do tronco a 0%, 25% 75% e 100% das 4 espécies. 
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Figura 1. Gráfico da variação da densidade básica da madeira das 8 de E. urophylla x E. grandis 
árvores nas porcentagens da altura do tronco  

 
 

Os valores de densidade básica da madeira mostraram variações no sentido 

longitudinal do tronco, expresso pelas diferentes porcentagens. O menor valor médio 

da densidade básica da madeira foi a 25% e o máximo valor médio foi a 0%, 

equivalentes a 0,4285 e 0,4669g/cm3, respectivamente (Figura 1). Valores próximos 

foram obtidos por Alzate et al. (2004) e Souza (2012) para híbridos de Eucalyptus 

urophylla x Eucalyptus grandis. Constatando-se assim, o exemplo que mais se 

assemelha ao descrito acima é o padrão de variação longitudinal da densidade (II), 

onde a densidade decresce até o meio do tronco e a partir deste ponto cresce até o 

topo. 

A variação média longitudinal da densidade básica da madeira no tronco do 

hibrido de E. urophylla x E. grandis decresceu da base até o DAP, a partir deste 

ponto aumentou levemente em direção ao topo. 
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Esta tendência apresentada pelo híbrido de eucalipto é similar a encontrada 

por Carvalho (2000) que relata para este híbrido aos 7 anos de idade, uma variação 

da densidade no sentido longitudinal da árvore decrescente até o DAP e crescente a 

partir deste ponto. 

 

 

Figura 2. Gráfico da variação da densidade básica da madeira das 5 árvores de C. citriodora nas 
porcentagens da altura do tronco  

 

 

Observa-se que o menor valor médio da densidade básica da madeira de 

Corymbia citriodora foi a 100% equivalente a 0,5942g/cm3, e o máximo valor médio 

foi a 0%, equivalentes 0,7254g/cm3 (Figura 2). Valor próximo de densidade básica foi 

encontrado por Benjamin (2006) equivalente a 0,768g/cm³ de densidade média da 

árvore. O Corymbia citriodora é uma das espécies reconhecidas pela alta densidade 

da madeira (FOELKEL, 2015). 
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Nota-se na Figura 2 que a densidade básica média teve um leve decréscimo 

ao longo do tronco no sentido base-topo, adotando então o padrão de variação I 

descrito acima por Panshin & De Zeeuw ,1980. 

Oliveira et al. (2005) menciona que no DAP das árvores de E. citriodora 

ocorre menor variação dos valores de densidade da madeira, indicando a formação 

de madeira mais uniforme e apropriada para uma ampla gama de utilização. 

 

 

Figura 3. Gráfico da variação da densidade básica da madeira das 5 árvores de E. saligna nas 
porcentagens da altura do tronco. 

 

Para o clone de E. saligna o menor valor médio da densidade básica da 

madeira foi a 25% e o máximo valor médio foi a 100%, equivalentes a 0,4048  e 

0,4812g/cm3, respectivamente(Figura 3). Alzate (2004) constatou em seus estudos 

uma densidade média de 0,47 g/cm³ para a madeira da mesma espécie estudada. 

  Foelkel (2015) afirma que o E saligna é uma madeiras de baixa densidade 

básica (0,40 a 0,48 g/cm³).  
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Constatando-se assim, o exemplo que mais se assemelha ao descrito acima 

é o padrão de variação longitudinal da densidade (II) onde a densidade decresce até 

25% aproximadamente e a partir deste ponto cresce até o topo. 

 

 

Figura 4. Gráfico da variação da densidade básica da madeira de 5 árvores de E. urophylla nas 
porcentagens da altura do tronco  

 

Conforme a Figura 4, o menor valor médio da densidade básica da madeira 

foi a 0% e o máximo valor médio foi a 100%, equivalentes a 0,4178 e 0,4824g/cm3, 

respectivamente. 

A espécie apresentou um acréscimo da densidade básica no sentido 

longitudinal, adotando assim o padrão de variação (III) onde a densidade cresce da 

base para o topo, embora desuniformemente. 

O Eucalyptus urophylla é espécie com madeira rica em lignina total 

(praticamente 30% do peso), baixa relação S/G na lignina, densidade básica de 

média a alta e em níveis de 0,5 a 0,6 g/cm³, alta adaptação a condições climáticas, 
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especialmente tropicais. Ideal para usos energéticos e hibridações em programas de 

melhoramento florestal (FOELKEL, 2015). 

 

4. CONCLUSÃO 

Os padrões de variação da densidade básica da madeira foram: 

 E. urophylla x grandis (decréscimo da base até o DAP, seguido de aumento 

até o ápice);  

 Corymbia citriodora (leve decréscimo da densidade no sentido base-topo);  

 E. saligna (similar ao apresentado pelo híbrido E. urophylla x grandis).  

 E. urophylla (densidade cresce desuniformemente da base para o topo).  

Em geral, o Corymbia citriodora apresentou os maiores valores de densidade 

básica média em todas as posições no sentido base-topo. Uma maior 

homogeneidade da densidade foi constatada também no C.citriodora e maior 

dispersão da densidade (heterogeneidade) para os clones de E. urophylla x grandis, 

E. urophylla e E. saligna 
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