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RESUMO 

Os objetivos desse estudo foram determinar a variação radial da massa específica 
básica, da retratibilidade e da estrutura anatômica da madeira de Eucalyptus 
benthamii Maiden et Cambage. Dessa forma, retirou-se um disco na altura do DAP 
de sete árvores com idade de sete anos. Em cada disco, demarcou-se corpos de 
prova a 3 e 6 cm da medula para determinação das propriedades físicas e, para as 
propriedades anatômicas, nas posições 0%, 25%, 50%, 75% e 100% no sentido 
medula-casca. A análise dos resultados permitiu concluir que: não houve variação 
da massa especifica básica e da retratibilidade entre os indivíduos; o comprimento 
das fibras aumentou na direção medula-casca; a espessura de parede das fibras 
apresentou variação crescente da medula para a periferia do tronco, porém esta não 
foi significativa. As tendências apresentadas confirmam o padrão de variação radial 
geralmente evidenciado em espécies do gênero Eucalyptus L’ Her. Visando um 
melhor aproveitamento da madeira de Eucalyptus benthamii recomenda-se a sua 
utilização em idades mais avançadas.  
PALAVRAS-CHAVE: Fibras, massa específica, retratibilidade 
 
 

RADIAL VARIATION OF PHYSICAL PROPERTIES AND ANATOMI CAL OF 
Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage WOOD 

 
ABSTRACT 

This work aimed to study the radial variation of the basic density, shrinkage and 
anatomical structure of Eucalyptus benthamii at Cambage wood. Disk at the DBH 
height was removed from each trees with seven years of age. In each disc there 
were taken samples at 3 e 6 cm for determination of physical properties and 
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positions 0 %, 25 %, 50 %, 75% and 100% for the anatomical characteristics. The 
results allowed to conclude that: no variation in basic density specific gravity and 
shrinkage among specimen was found; the characteristics of length of fibers 
increased from pith-to-bark; the lumen diameter decreased significantly in this 
direction, the wall thickness of the fibers showed increasing variation from pith to the 
periphery of the trunk, but it was not significant. The trends presented confirm the 
pattern of variation for the species of genus Eucalyptus L’Her.; if a better use of this 
wood is intended older ages is recommended. 
KEYWORDS:  Wood fiber, basic density, shrinkage 

 
INTRODUÇÃO 

O Brasil alcançou nas últimas décadas elevados patamares de produtividade 
no setor florestal, principalmente pela utilização de técnicas que visam o 
aprimoramento e a qualidade dos produtos florestais. Esta crescente expansão do 
setor, exige pesquisas cada vez mais pontuais e atualizadas sobre a qualidade física 
da madeira, visando aperfeiçoar a produção dessa valiosa matéria-prima.  Nesse 
sentido, as investigações sobre diversas espécies florestais e suas potencialidades, 
são essenciais para os diferentes segmentos do mercado, seja para o setor 
moveleiro, de energia ou papel e celulose. 

Entretanto, por ser um material altamente heterogêneo, a madeira causa uma 
série de transtornos para a indústria de transformação e processamento. Conforme 
REIS et al., (2012) a descontinuidade física desse material se dá devido a vários 
fatores, tais como: as características intrínsecas da própria espécie, os tratos 
silviculturais e, principalmente, a sua constituição e organização anatômica. 

A massa específica é um forte indicador de qualidade da madeira, e uma 
característica complexa resultante da combinação de diversos fatores (MIRANDA et 
al., 2012). Ela varia entre as espécies, dentro de uma mesma espécie e até dentro 
de uma mesma árvore nos sentidos radial e axial. Conforme os autores, essa 
propriedade é diretamente influenciada por fatores internos (posição no tronco, 
proporção de madeira adulta e juvenil, proporção de cerne e alburno) e por fatores 
externos (local de crescimento, condições climáticas e métodos silviculturais). 
Madeiras de alta massa específica apresentam, proporcionalmente, paredes 
celulares mais espessas e menor volume de lúmen, além de um aumento na 
proporção das fibras, em relação à proporção de vasos (PERES et al., 2012).  

A respeito das variações em termos de estrutura anatômica no sentido 
medula-casca, CALONEGO et al., (2005) salientam que a incumbência por tais 
variações deve ser atribuída, majoritariamente, devido às mudanças no comprimento 
das fibras e/ou traqueóides; ângulo microfibrilar; proporções dos tipos de células; 
diâmetro celular e espessura da parede celular. 

Dentre os tipos celulares que compõem a madeira de folhosas, como o 
eucalipto, as fibras são o principal componente. Segundo BURGER & RICHTER 
(1991) estas constituem geralmente a maior porcentagem do lenho (20-80%), 
desempenhando a função de sustentação mecânica. Sua porção no volume total e a 
espessura de paredes influenciam, de maneira direta, na massa específica, no grau 
de alteração volumétrica e indiretamente nas propriedades mecânicas da madeira.  

  Pertencente à família Myrtaceae, o Eucalyptus benthamii at Cambage mostra-
se como promissor em plantios comerciais no sul do Brasil, resistindo 
satisfatoriamente a temperaturas muito baixas e a ocorrência de geadas. 
Sabidamente a região carece de pesquisas com espécies resistentes e adaptáveis a 
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climas frios, evidenciando a necessidade de trabalhos mais aprofundados nesta 
área.  

Como a madeira do eucalipto apresenta uma estrutura heterogênea, 
resultante, principalmente, das variações de seus elementos anatômicos, torna-se 
importante determinar os padrões de alterações radiais existentes, visando atribuir 
uma utilização mais adequada ao material. Nesse sentido, o presente trabalho teve 
como objetivo estudar a variação radial da massa específica, da retratibilidade e da 
estrutura anatômica da madeira de Eucalyptus benthamii at Cambage. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A madeira utilizada neste experimento é proveniente de um plantio comercial 

de Eucalytus benthamii, localizado na cidade de Ponte Serrada - SC, em uma 
floresta de um hectare com idade de sete anos. 

Para a amostragem foi realizada a derrubada de sete árvores, posteriormente 
retiradas amostras em forma de discos no diâmetro a altura do peito (DAP), com 
dimensões de três centímetros de espessura. A amostragem foi realizada 
aleatoriamente dentro do povoamento, não levando em consideração a linha de 
bordadura do talhão. 

As amostras foram transportadas para o Laboratório de Tecnologia da 
Madeira da Universidade do Oeste de Santa Catarina- UNOESC, Campus de 
Xanxerê, onde as seguintes propriedades físicas foram mensuradas: variação radial 
da massa especifica básica e variação radial da retratibilidade. A determinação de 
caracteres anatômicos da madeira, tais como comprimento e espessura de parede 
da fibra, foram realizadas no Laboratório de Anatomia da Madeira, pertencente à 
Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. 

No intuito de determinar o comportamento radial da massa específica e da 
retratibilidade, os discos retirados de cada árvore foram demarcados e seccionados 
na forma de uma bagueta central (excluindo a medula) com 6 cm de largura. A partir 
destas baguetas obtiveram-se corpos de prova com dimensões de 3,0 x 3,0 x 3,0 cm 
nos planos transversal, longitudinal radial e tangencial, respectivamente. Como o 
diâmetro das árvores eram pequenos, já que se trata de indivíduos jovens, foi 
possível trabalhar com somente dois corpos de prova no sentido radial, avaliando a 
massa específica e a retratibilidade em somente duas posições, 3 e 6 cm da medula. 

Os corpos de prova foram então submersos em água até a saturação total 
das fibras, e medidos nos três sentidos. Posteriormente secados em estufa há uma 
temperatura de 103 ºC até peso constante a 0% de umidade e, novamente medidos. 
A determinação das variáveis em questão segue a norma padrão, MB26 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT (1940). 

Para determinar a variação radial do tecido fibroso, obtiveram-se dos sete 
discos pequenos fragmentos de madeira, em cinco posições diferentes (0%, 25%, 
50%, 75% e 100%) no sentido medula-casca. Na dissociação do material, utilizou-se 
o método Ácido Nítrico-Acético, conforme recomendações de BARRICHELO et al., 
(1983). As medições de comprimento de fibra e espessura de parede foram 
realizadas com base nas normas do IAWA COMMITTEE (1989), em fotomicroscópio 
LEICA DM 1000, com ocular graduada.  

Os dados foram processados utilizando-se o programa Excel® 2007 e após 
submetidos à análise de regressão, considerando um valor de p = 0,05, 
correspondendo ao nível de 95% de confiabilidade. Para tanto, foi utilizado o pacote 
estatístico Statgraphics Plus. Os melhores modelos foram selecionados com base 
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nas estatísticas de coeficiente de determinação (R²aj.), erro padrão da estimativa 
(Syx), valor de F calculado para o modelo (Fcalc.) e análise gráfica dos resíduos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As análises estatísticas não indicaram diferenças significativas para as 
propriedades físicas de massa específica e retratibilidade da madeira entre as 
posições de 3 cm (próximo a medula) e 6 cm (próximo a casca). Isso se deve, 
presumidamente, ao fato das árvores estudadas apresentarem apenas sete anos de 
idade e, portanto, com predomínio de madeira juvenil e uma pequena porção de 
madeira adulta, influenciando os resultados observados.  

Mesmo não sendo significativo, existe uma tendência ligeiramente 
decrescente da característica da massa específica no sentido radial (Figura 1), 
apresentando valores médios superiores na região próxima a medula (0,47 g/cm³), 
seguida de pequeno decréscimo até a região da casca (0,44 g/cm³). Os resultados 
corroboram TOMAZELLO FILHO (1987) em seus trabalhos com Eucalyptus pellita 
F.Muell e Eucalyptus acmenioides Scheuer, o autor verificou que até os 10 anos de 
idade as espécies não apresentaram tendência de estabilização dos valores de 
densidade básica da madeira, podendo-se obter ganhos adicionais em qualidade 
mantendo-se as árvores no campo por períodos maiores. Esse padrão de variação 
da massa específica, salienta o autor, indica que a camada cambial das árvores, aos 
10 anos de idade, encontra-se formando madeira caracterizada como juvenil. 
MALAN (1995) menciona resultados similares para a variação radial da massa 
específica básica em pesquisas com o gênero Eucalyptus.    

Já LOPES et al., (2011), trabalhando com Eucalyptus dunnii Maiden, E. 
urophylla S.T. Blake, E. grandis W. Hill Ex Maiden de 18 anos de idade, encontraram 
valores de massa específica básica mais baixos na região da medula, seguida de 
acréscimo até a região mais periférica do tronco.  

 

  
FIGURA 1 Variação da massa específica das árvores de 

Eucalyptus benthamii em função da posição relativa no 
sentido medula-casca. 
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Para os dados de contração radial e tangencial, é interessante observar que, 
mesmo não apresentando significância, existe uma tendência ligeiramente crescente 
de ambas as características (Figura 2 e 3), apresentando valores médios inferiores 
na região próxima a medula (6,03% e 12,93%), seguida de acréscimo até a região 
da casca (6,23% e 15,05%) no sentido radial e tangencial, respectivamente. 

 

 
 

FIGURA 2 Variação da contração radial das árvores de Eucalyptus 
benthamii em função da posição relativa no 
sentido medula-casca 

 

 
 

FIGURA 3 Variação da contração tangencial das árvores de 
Eucalyptus benthamii em função da posição relativa 
no sentido medula- casca. 
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Em pesquisas similares, HIGA & PEREIRA (2003) determinaram para o 
Eucalyptus benthamii porcentagens de variação radial e tangencial respectivamente 
de 6,9% e 13,7%, assemelhando-se ao alcançado no presente estudo. POUBEL et 
al., (2011) reporta diferenças não significativas na densidade e na contração 
volumétrica da madeira de Eucalyptus pellita.  

Quanto aos caracteres anatômicos avaliados, infere-se a existência de 
variação do comprimento de fibras nas cinco posições amostradas. A figura 4 mostra 
que esta variação é crescente, apresentando valores médios inferiores na região da 
medula (832,6 µm), seguida de acréscimo até a região da casca (902 µm). 

 

 
FIGURA 4 Variação do comprimento de fibras das árvores de 

Eucalyptus benthamii em função da posição relativa 
no sentido medula-casca. 

    
 
 TOMAZELLO FILHO (1987) já havia demonstrado resultados similares em 

pesquisas com Eucalyptus pellita, observando a mesma tendência de crescimento 
das fibras no sentido medula-casca para árvores com 10 anos de idade. SANTOS 
(2010), RAMOS et al., (2011) e EVANGELISTA et al., (2010) referem igualmente em 
Eucalyptus saligna Smith e Eucalyptus globulus Labill, Eucalyptus urophylla e 
Eucalyptus grandis. 

LIMA et al., (2011) atribuiram as variações nas dimensões celulares 
decorrentes do aumento gradativo da proporção de madeira adulta em relação à 
madeira juvenil, no sentido medula-casca. O aumento nas dimensões das fibras no 
sentido medula-casca é relacionado com a maturação do lenho e, pode ser 
facilmente explicado pela fisiologia do vegetal. Com o aumento da idade, todos os 
elementos celulares constituintes da planta sofrem igual acréscimo. Assim, as fibras, 
como também os elementos de vaso e traqueídeos, localizados nas camadas de 
crescimento mais próximas à medula e, a um dado nível do tronco, apresentam 
menores dimensões do que aquelas localizadas nas camadas finais de crescimento, 
nas proximidades da casca. A estabilização do comprimento das fibras, conforme 
observado por TOMAZELLO FILHO (1987), para inúmeras espécies de eucalipto 
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somente irá ocorrer quando as células do câmbio atingirem comprimento máximo, 
iniciando a formação da madeira caracterizada como adulta. 

Analisando os dados do experimento estima-se que a madeira de melhor 
qualidade será obtida com a utilização de árvores mais velhas, concentrando-se 
próximo à medula as fibras, de menor comprimento. Essa madeira, caracterizada 
como adulta, apresenta, segundo RAMOS et al. (2011), melhor estabilidade e menor 
propensão a defeitos na secagem e no processamento mecânico, características 
amplamente visadas no setor madeireiro.  

A espessura de parede das fibras nas diferentes posições avaliadas mostrou-
se não significativa. A Figura 5 mostra que esta variação no sentido transversal é 
crescente, apresentando valores médios inferiores na região da medula (2,8 µm), 
seguida de acréscimo até a região da casca (3,1 µm). Essa característica não é 
suficientemente sensível às variações ocorridas na estrutura da madeira e não pode 
ser usada isoladamente como medida de variação. Resultados semelhantes foram 
obtidos por POUBEL et al., (2011) e LIMA et al., (2010) em pesquisas com 
Euycalyptus pellita e Croton floribundus Spreng. 

 

 
    FIGURA 5- Variação da espessura de parede das fibras das 

árvores de Eucalyptus benthamii em função da 
posição relativa no sentido radial. 

 
 

Mesmo apresentando uma tendência de acréscimo no sentido medula casca, os 
resultados não significativos da espessura da parede das fibras, podem ser 
explicados pela idade do plantio onde as amostras foram coletadas; com sete anos, 
as árvores estão em pleno crescimento, apresentando predominância de lenho 
juvenil. Nesse sentido, estudos posteriores em exemplares mais velhos de 
Eucalyptus benthamii, poderão inferir em resultados mais promissores para as 
variáveis analisadas.    

 
CONCLUSÕES 

Com base nos resultados apresentados para a madeira de Eucalyptus 
benthamii et Cambage conclui-se que: 
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• Não há diferenças significativas para as propriedades físicas massa específica 
básica e retratibilidade da madeira;  

• O comprimento das fibras aumenta na direção radial (medula-casca); 
• A espessura de parede das fibras também apresentou variação crescente da 

medula para a periferia do tronco, porém esta não foi significativa; 
• A tendência apresentada nas dimensões das fibras confirmou o padrão de 

variação no sentido radial do tronco, em espécies de rápido crescimento do gênero 
Eucalyptus; 

• Uma nova coleta de dados deveria ser feita em árvores do mesmo plantio, ao 
longo dos anos, uma vez que as árvores amostradas apresentavam-se ainda muito 
jovens quando da realização deste experimento, com alta porcentagem de lenho 
juvenil, fato que pode ter influenciado nos resultados obtidos. 
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