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Trindade, Edgard Geraldo Bertoli. Influência do espaçamento em propriedades físicas e 

anatômicas a madeira de eucalipto. 2018 . 73 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) 

– Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG. 

RESUMO GERAL 

O espaçamento interfere no crescimento das árvores, na distribuição de água, luz e nutrientes 

nos processos de colheita e transporte e em última análise na quantidade e qualidade da madeira 

produzida em um plantio. Foram coletados discos na altura do DAP (diâmetro a 1,30 m) de 

quinze árvores submetidas a cinco espaçamentos e arranjos (3,0 x 0,5 ou 1,5 m2/planta; 3,0 x1,0 

ou 3,0 m2/planta; 3,0 x 1,5 ou 4,5 m2/planta; 3,0 x 2,0 ou 6,0 m2/planta; 3,0 x 3,0 m ou 9,0 

m2/planta) na região de Itamarandiba – MG, os quais foram utilizados para calcular expressões 

da densidade e umidade da madeira, bem como do comprimento, largura de fibra, espessura da 

parede celular, diâmetro do lúmen e frequência e diâmetro dos vasos. Para realizar um 

mapeamento detalhado dessas propriedades na direção radial do tronco, os discos foram 

segmentados em amostras de 3 mm na direção radial. As médias para as diversas expressões da 

densidade e umidade da madeira foram calculadas por aritmética simples e por média 

ponderada. A ponderação foi realizada utilizando-se a área que cada amostra representa do 

disco. Influência do espaçamento foi observada para a densidade básica e umidade de saturação 

calculada quando utilizada a ponderação pela área que cada amostra representa do disco, 

indicando os menores valores para a densidade básica e os maiores valores para a umidade de 

saturação calculada no espaçamento de 1,5m2/planta (3,0 x 0,5 m). Dentre as propriedades 

anatômicas foram observadas influência do espaçamento sobre a frequência de vasos, 

comprimento e largura das fibras e diâmetro do lúmen. Os maiores valores para as dimensões 

de fibras foram observados no espaçamento de 9,0 m2/planta (3,0 x 3,0 m), o qual apresentou 

os menores valores para a frequência de vasos. O diâmetro dos vasos e a espessura da parede 

celular não sofreram influência do espaçamento. 

Palavras-chave: ponderação, densidade, anatomia, umidade, fibras, vasos  



 

 

Trindade, Edgard Geraldo Bertoli. Influence of spacing on physical and anatomical 

properties of eucalyptus wood. 2018 . 73 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – 

Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG. 

ABSTRACT 

Spacing interferes with tree growth, distribution of water, light and nutrients in the harvesting 

and transport processes, and ultimately on the quantity and quality of timber produced in a 

forest. DAP discs (diameter at 1.30 m) were collected from fifteen trees submitted to five 

spacings and arrangements (3.0 x 0.5 or 1.5 m2 / plant, 3.0 x 1.0 or 3.0 m2 / plant, 3.0 x 1.5 or 

4.5 m2 / plant, 3.0 x 2.0 or 6.0 m2 / plant, 3.0 x 3.0 m or 9.0 m2 / plant) in the region of 

Itamarandiba - MG, which were used to calculate expressions of wood density and moisture, as 

well as length, fiber width, cell wall thickness, lumen diameter and vessel frequency and 

diameter. To perform a detailed mapping of these properties in the radial direction of the trunk, 

the discs were segmented into 3 mm samples in the radial direction. The averages for the various 

expressions of wood density and moisture were calculated by simple arithmetic and by 

weighted average. The weighting was performed using the area that each sample represents 

from the disk. Influence of the spacing was observed for the basic density and saturation 

humidity calculated when weighting the area that each sample represents the disk, indicating 

the lowest values for the basic density and the highest values for the saturation humidity 

calculated in the spacing of 1, 5m2 / plant (3.0 x 0.5 m). Among the anatomical properties were 

observed the influence of spacing on vessel frequency, fiber length and width and lumen 

diameter. The highest values for fiber dimensions were observed in the spacing of 9.0 m2 / plant 

(3.0 x 3.0 m), which presented the lowest values for vessel frequency. The vessel diameter and 

cell wall thickness were not influenced by spacing. 

Keywords: weighting, density, anatomy, moisture, fibers, vessels 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A madeira é um material formado predominantemente por estruturas lignocelulósicas 

dentre outras substâncias que exercem diversas funções. Suas propriedades e usos dependem 

de sua estrutura microscópica e submicroscópica. Por essa razão, é importante entender sua 

estrutura e formação anatômica, considerando suas diversas propriedades, usos e importância, 

bem como as variações impostas por fatores genéticos e ambientais. 

O xilema secundário, ou seja, a madeira propriamente dita, e o floema são formados 

pela atividade do câmbio vascular (PLOMION et al., 2001). O processo de crescimento celular 

e diferenciação provenientes da divisão celular cambial influenciará o alargamento radial e 

longitudinal das células, o espessamento e lignificação da parede celular irão influenciar 

diretamente as propriedades tecnológicas da madeira. Tal processo é regulado por fatores 

intrínsecos, tais como a expressão do gene e sinais hormonais e por fatores ambientais. A ação 

combinada dos fatores intrísecos e ambientais é responsável pela estrutura única de um anel de 

árvore formada em um momento específico em uma posição específica dentro do tronco 

(BATTIPAGLIA et al., 2014). 

As otimizações dos recursos naturais e econômicos são dependentes da qualidade e 

homogeneidade da matéria prima, principalmente, em processos produtivos desenvolvidos em 

larga escala como ocorre no setor florestal brasileiro de celulose, carvão vegetal e moveleiro. 

Neste sentido, as empresas têm empenhado esforços para melhor compreender como os 

aspectos silviculturais influenciam as propriedades tecnológicas da madeira. Uma vez que a 

qualidade e o rendimento na produção de madeira são diretamente influenciados por fatores 

genéticos e ambientais (BEGUM et al., 2013). Uma maior compreensão do processo de 

crescimento da árvore e formação da madeira é necessária para que se possa tomar as decisões 

silviculturais mais apropriadas para se aperfeiçoar o uso dos recursos naturais. 



 

 

Em plantios comerciais, as espécies são escolhidas primeiramente por manter uma alta 

taxa de crescimento em uma variedade de locais e pela qualidade e valor de sua madeira. O 

crescimento das árvores em uma floresta é influenciado por competições interespecíficas e 

intraespecíficas por recursos e condições, dependendo do estágio de desenvolvimento da 

floresta e do manejo aplicado (NAMBIAR e SANDS, 1993). Para entender os efeitos da 

competição entre árvores na produção e na qualidade da madeira mais claramente o efeito do 

espaçamento de plantio deve ser considerado, em função de sua influência na disponibilidade 

de água, luz e nutrientes para as plantas. 

O objetivo do presente trabalho foi descrever e avaliar a influência do espaçamento em 

propriedades físicas e anatômicas da madeira de eucalipto. O estudo foi dividido em dois 

capítulos, o primeiro voltado ao estudo da influência do espaçamento sobre as propriedades 

físicas e o segundo voltado a influência do espaçamento sobre propriedades anatômicas. 
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INFLUÊNCIA DO ESPAÇAMENTO EM PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA 

DE EUCALIPTO 

 RESUMO  

O espaçamento de plantio afeta a taxa de crescimento das árvores e influencia diretamente na 

disponibilidade de recursos e condições em um plantio. A densidade da madeira é a propriedade 

mais estudada e de maior importância, uma vez que possui relação direta com as outras 

propriedades e é utilizada para estimar a biomassa em um plantio. O objetivo do trabalho foi 

descrever e avaliar a influência do espaçamento em propriedades físicas da madeira de 

eucalipto. Para isso foram retirados discos a altura do DAP (1,30 m) de 15 árvores aos 101 

meses de idade, submetidas a cinco espaçamentos e arranjos (3,0 x 0,5 ou 1,5 m2/planta; 3,0 x 

1,0 ou 3,0 m2/planta; 3,0 x 1,5 ou 4,5 m2/planta; 3,0 x 2,0 ou 6,0 m2/planta; 3,0 x 3,0 m ou 9,0 

m2/planta) na região de Itamarandiba (MG) os quais foram utilizados para calcular diversas 

expressões de densidade e umidade da madeira. Para uma maior aproximação da realidade todas 

as propriedades foram ponderadas pela área que cada amostra representa do tronco. O 

espaçamento não influenciou as propriedades físicas da madeira quando calculadas por média 

aritmética simples. Entretanto, quando empregou-se a média aritmética ponderada a densidade 

básica e a umidade de saturação calculada foram influenciadas pelo espaçamento. 

Palavras-chaves: densidade básica, umidade, higroscopia 
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INFLUENCE OF SPACING ON PHYSICAL PROPERTIES OF EUCALYPTUS WOOD 

ABSTRACT 

 Plant spacing affects the growth rate of trees and directly influences the availability of planting 

resources and conditions. The density of wood is the most studied and most important property, 

since it has a direct relation with the other properties and is used to estimate the biomass in a 

plantation. The objective of this work was to describe and evaluate the influence of spacing on 

physical properties of eucalyptus wood. For this purpose, the height of the DAP (1.30 m) of 15 

trees at 101 months of age, submitted to five spacings and arrangements (3.0 x 0.5 or 1.5 

m2/plant, 3.0 x 1.0 or 3.0 m2/plant, 3.0 x 1,5.0 or 4.5 m2/plant, 3.0 x 2.0 or 6.0 m2/plant, 3.0 x 

3.0 m or 9.0 m2/plant) in the region of Itamarandiba (MG) which were used to calculate several 

expressions of density and moisture of the wood. For a closer approximation of reality all 

properties were weighted by the area that each sample represents from the trunk. The spacing 

did not influence the physical properties of the wood when calculated by simple arithmetic 

mean. However, when we used the weighted arithmetic mean the basic density and the 

calculated saturation humidity were influenced by the spacing. 

Keywords: specific gravity; humidity; higroscopy 
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1 - INTRODUÇÃO  

A área ocupada por plantios florestais no Brasil atingiu a marca de 7,8 milhões de 

hectares no ano de 2015 sendo 5,6 milhões de hectares ocupados pelo gênero Eucalyptus, da 

família Myrtacea (IBÁ, 2016). Em plantios comerciais, as espécies são escolhidas 

primeiramente por manter uma alta taxa de crescimento em uma variedade de locais e pela 

qualidade e valor de sua madeira. O crescimento das árvores em uma floresta é influenciado 

por competições interespecíficas e intraespecíficas por recursos e condições, dependendo do 

estágio de desenvolvimento da floresta e do manejo aplicado (NAMBIAR e SANDS, 1993). 

A escolha do espaçamento de plantio que proporcione maior crescimento e retorno 

econômico e que minimize a competição por nutrientes, água e luz pelas árvores é de grande 

importância na implantação das florestas. Esta escolha também afeta as taxas de crescimento 

das plantas, os custos de produção, a qualidade da madeira, idade de corte, bem como as práticas 

de exploração e manejo florestal (PUNCHES e COUNTRY, 2004; 

BALLONI e SIMÕES, 1980). 

A madeira como resultado de um processo biológico complexo, se desenvolve sobre 

uma gama de fatores genéticos e ambientais que irão refletir em uma variedade de 

características e propriedades (PUNCHES e COUNTRY, 2004). Sua estrutura varia entre 

espécies, dentro de uma mesma espécie e em uma mesma árvore em diferentes posições do 

tronco, no sentido radial e axial. A principal variação em uma árvore pode ser observada no 

sentido da medula a casca e se dá em função da presença de madeira juvenil (MALAN, 1995). 

A densidade da madeira é uma propriedade física utilizada para avaliar a qualidade da 

madeira em função de estar altamente correlacionada com a maioria das propriedades 

mecânicas, refletir a quantidade de carbono sequestrado e ser de fácil medição. Varia em uma 

árvore na madeira de galhos, troncos e raízes, além de apresentar extensa variação na direção 

radial e axial do tronco (WOODCOCK, 2000) 



 

 

Como material higroscópico, a madeira apresenta contração quando o seu teor de 

umidade varia da condição absolutamente seca até o ponto de saturação das fibras. A contração 

volumétrica total da madeira se refere ao acréscimo percentual em volume nas três direções 

estruturais, tangencial, radial e longitudinal do tronco desde a condição absolutamente seca até 

o ponto de saturação das fibras, no qual essas contrações se estabilizam (OLIVEIRA e SILVA, 

2003). 

É comum em trabalhos (ROCHA, 2011; STURION et al., 1988; BRASIL e FERREIRA, 

1971) que estudam o comportamento de propriedades da madeira a não realização da 

ponderação matemática da densidade, sendo esta calculada utilizando amostras em formato de 

cunha que apresentam uma ponderação natural em função da área estar distribuída regularmente 

para os diversos anéis de crescimento. Entretanto a utilização de cunhas dificulta a realização 

de um mapeamento radial detalhado de propriedades da madeira. 

Em função do acréscimo em massa e volume que a água causa no material, são 

calculadas diversas expressões para a densidade combinando massa e volume em diferentes 

condições de umidade. Para melhor compreensão do processo de secagem da madeira são 

calculadas algumas expressões de umidade que possuem aplicabilidade em diversos setores. A 

mais importante expressão da umidade para a indústria de carvão vegetal é a umidade no 

equilíbrio higroscópio, a qual indica o ponto final da secagem em condições médias de umidade 

e temperatura, esse valor é comumente utilizada pelas empresas que secam a madeira ao ar em 

pátios de secagem.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do espaçamento de plantio em propriedades 

físicas da madeira calculadas por dois métodos de estimativa de suas médias por árvore. 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Caracterização da Área e Delineamento Experimental  

O trabalho foi desenvolvido com um clone de eucalipto (híbrido de Eucalyptus grandis 

x Eucalyptus camaldulensis) e instalado em dezembro de 2002 em área da empresa Aperam 

Bioenergia Ltda, localizada no município de Itamarandiba-MG. Cuja condição climática 

classifica-se como quente semi-úmido com quatro a cinco meses secos. A temperatura máxima 

anual varia entre 27 e 30 ºC, a mínima entre 15 a 18 ºC e a média entre 21 e 24 º C. A 

precipitação anual varia entre 900 a 1.200 mm e a umidade relativa do ar média anual é de 60 

a 70% (INMET, 2017). 

O experimento consistiu de um delineamento em blocos casualizados com cinco 

espaçamentos entre plantas como tratamento (3,0 x 0,5 ou 1,5 m2/planta; 3,0 x1,0 ou 3,0 

m2/planta; 3,0 x 1,5 ou 4,5 m2/planta; 3,0 x 2,0 ou 6,0 m2/planta; 3,0 x 3,0 m ou 9,0 m2/planta) 

e três blocos. Após 101 meses de idade foram coletados discos do tronco na altura do DAP 

(1,30 m), de uma árvore de diâmetro médio em cada bloco e espaçamento totalizando 15 discos. 

2.2 Determinação da densidade, umidade e contrações volumétricas 

Para determinação das expressões da densidade da madeira, umidade e contrações 

volumétricas foi retirada uma seção diametral de cada disco, com largura e comprimento de 2 

cm na direção das fibras. A partir das seções diametrais, os corpos de prova foram extraídos 

com espessura nominal de 3 mm no sentido radial (Figura 1), com o auxílio de uma lâmina de 

faca pressionada no sentido das fibras de maneira a realizar o corte para cada amostra.  

 



 

 

 

Figura 1. Preparação das amostras, para determinação das propriedades físicas da madeira. 

Figure 1. Sample preparation for determination of physical properties of wood. 

 

 Os discos geraram um total de 544 amostras distribuídas entre os discos de diferentes 

maneiras em função do diâmetro e da área de cada disco ser diferente (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Diâmetro, área e número de amostras de cada disco para as quinze árvores 

amostradas. 

Table 1. Diameter, area and number of samples of each disk for the fifteen trees sampled. 

Espaçamento (m) Árvore Diâmetro (cm) Área do disco (cm2) Número de amostras 

 1 8,15 52,16 27 

3,0 x 0,5 2 8,13 51,92 24 

 3 8,32 54,40 28 

 1 11,53 104,50 35 

3,0 x 1,0 2 10,02 78,88 38 

 3 10,26 82,63 30 

 1 11,69 107,38 40 

3,0 x 1,5 2 11,52 104,25 34 

 3 11,92 111,63 35 

 1 14,39 162,60 43 

3,0 x 2,0 2 12,99 132,62 38 

 3 13,15 135,87 40 

 1 14,67 168,95 42 

3,0 x 3,0 2 14,69 169,41 50 

 3 14,83 172,74 40 
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As amostras foram numeradas a partir de uma extremidade da seção diametral e imersas 

em água em um dessecador, onde foram submetidas a vários ciclos de vácuo e pressão até 

atingirem a saturação. Em condições saturadas, foram determinadas as espessuras das amostras 

com o auxílio de um micrômetro, para a ponderação da densidade básica e conhecimento da 

posição das amostras dentro do perfil. 

Com o auxílio de uma balança analítica e um béquer contendo mercúrio líquido, 

determinaram-se o peso e o empuxo das amostras saturadas. Este procedimento foi repetido 

duas vezes, no entanto, com as amostras secas ao ar (22ºC e 50,3% U.R.) e secas em estufa com 

circulação de ar a 105ºC até atingirem peso constante.  

De posse das espessuras, pesos e empuxos saturados, secos ao ar e secos em estufa, 

calcularam-se as propriedades físicas da madeira (pm) de acordo com as seguintes equações: 

 

Onde: peso seco – Ps, peso saturado – Psat, peso seco ao ar – Par, volume seco – Vs, volume saturado – Vsat, volume seco ao ar – Var, 

 

Densidade básica (ρbas ) ρbas =
𝑃𝑠 

𝑉𝑠𝑎𝑡
 

Densidade Saturada (ρsat ) ρsat =
𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑉𝑠𝑎𝑡
 

Densidade Seca ao ar (ρar ) ρar =
  𝑃𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟
 

Densidade Absolutamente Seca (ρsec ) ρsec =
 𝑃𝑠

𝑉𝑠
 

Umidade de Saturação (Usat ) Usat = 100 𝑥 
(𝑃𝑠𝑎𝑡– 𝑃𝑠  )

𝑃𝑠
 

Umidade de Saturação Calculada (Ucal ) Ucal = 100 𝑥 
(1,54 –  𝜌𝑏𝑎𝑠  )

(1,54 𝑥 𝜌𝑏𝑎𝑠  )
 

Umidade no Equilíbrio Higroscópico (UEH) UEH = 100 𝑥 
(𝑃𝑠𝑎𝑡– 𝑃𝑎𝑟  )

𝑃𝑠
 

Contração Volumétrica Total (CVt) CVt = 100 𝑥 
(𝑉𝑠𝑎𝑡  – 𝑉𝑠) 

𝑉𝑠
 



 

 

  Foram comparados os valores médios para todas as propriedades obtidos por média 

aritmética simples (Eq. 1) e média ponderada (Eq. 2). A ponderação das propriedades da 

madeira é necessária uma vez que as amostras representam diferentes áreas dentro do perfil 

radial do disco (Figura 2). 

 

Figura 2. Desenho esquemático mostrando a localização das amostras ao longo do perfil radial, 

evidenciando as diferentes áreas (a1, a2... an) representadas pelas amostras e a necessidade de 

se ponderar as densidades (ρ1, ρ2... ρn) em função da posição. 

Figure 2. Schematic drawing showing the location of samples along the radial profile, showing 

the different areas (a1, a2 ... an) represented by the samples and the need to consider the density 

(ρ1, ρ2 ... ρn) as a function of position. 

 

 𝑝𝑚̅̅ ̅̅ =
1

𝑁
∑ 𝑝𝑚𝑖  𝑁

𝑖=1                                                                                                               (Eq.1) 

  𝑝𝑚𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
1

𝐴
∑ 𝑝𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 . 𝑎𝑖                                                                                                      Eq.(2) 

Onde: 

𝑝𝑚̅̅ ̅̅  = média aritmética simples das propriedades da madeira ao longo do perfil radial desde a 

camada; mais externa do lenho (i=1) até a medula (i=N); 

N = número de amostras retiradas no perfil; 

𝑝𝑚𝑖 = valor da propriedade da madeira na posição i; 

𝑝𝑚𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅  = média aritmética ponderada das propriedades da madeira ao longo do perfil; 
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ai = área do anel circular de largura igual à espessura da amostra i; 

A = área total do disco amostrado para cada árvore 

 

Os valores obtidos para as propriedades físicas da madeira foram comparados por meio 

da análise de variância (ANOVA) e teste para comparação de médias de Tukey, com o nível de 

significância de 5 %. Realizou-se a análise gráfica de distribuição da densidade básica no perfil 

radial dos discos para cada árvore no sentido medula casca nos diferentes espaçamentos. Por 

fim, calculou-se a matriz de coeficientes de correlação linear de Pearson (r) entre espaçamento 

e propriedades físicas da madeira e posição em relação a medula. 
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3 - RESULTADOS 

De acordo com a análise de variância (ANOVA), dentre as expressões para densidade 

foram observadas influências do espaçamento apenas para a densidade básica ponderada 

(p = 0,0044).  

Para as expressões que relacionam a umidade da madeira, apenas a umidade de 

saturação calcula de maneira ponderada apresentou diferenças significativas (p = 0,0067) o que 

é esperado, uma vez que esta propriedade é calculada com base nos valores da densidade básica 

da madeira. As contrações volumétricas não foram influenciadas pelo espaçamento.  

As médias que apresentaram diferenças significativas entre tratamentos foram 

submetidas ao teste de médias de Tukey (Tabela 2 e 3). Não foram observadas diferenças 

significativas entre blocos para nenhuma variável estudada. 

  



 

 

Tabela 2. Valores médios, mínimos, máximos e desvios padrões para as diversas expressões 

da densidade da madeira em cada espaçamento em estudo. 

Table 2. Mean, minimum, maximum, and standard deviation for the wood’s density in each 

spacing in study. 

Esp 
(m) 

 
ρbas  

(g/cm3) 

ρbas (p) 

(g/cm3) 

ρsat 

(g/cm3) 

ρsat (p) 

(g/cm3) 

ρar 

(g/cm3) 

ρar (p) 

(g/cm3) 

ρsec 

(g/cm3) 

ρsec (p) 

(g/cm3) 

3,0 x 0,5 

MÉDIA 
0,486 0,515 a 0,992 1,018 0,612 0,648 0,586 0,623 

MÍNIMO 
0,481 0,507 0,989 1,010 0,608 0,640 0,580 0,614 

MAXIMO 
0,493 0,524 0,997 1,025 0,615 0,652 0,593 0,634 

DESVIO 
0,006 0,008 0,004 0,007 0,004 0,007 0,006 0,010 

3,0 x 1,0 

MÉDIA 
0,501 0,536 a 1,011 1,033 0,635 0,679 0,608 0,655 

MÍNIMO 
0,484 0,525 0,963 0,997 0,618 0,670 0,587 0,643 

MAXIMO 
0,513 0,545 1,059 1,063 0,660 0,693 0,632 0,668 

DESVIO 
0,015 0,010 0,048 0,033 0,022 0,013 0,023 0,013 

3,0 x 1,5 

MÉDIA 
0,509 0,546 a 1,012 1,039 0,640 0,686 0,613 0,662 

MÍNIMO 
0,501 0,541 0,998 1,017 0,625 0,677 0,598 0,651 

MAXIMO 
0,523 0,552 1,035 1,062 0,654 0,692 0,627 0,668 

DESVIO 
0,012 0,006 0,020 0,023 0,015 0,008 0,014 0,009 

3,0 x 2,0 

MÉDIA 
0,510 0,547 b 1,019 1,010 0,642 0,666 0,614 0,641 

MÍNIMO 
0,501 0,542 0,983 0,912 0,632 0,615 0,602 0,593 

MAXIMO 
0,523 0,556 1,041 1,065 0,661 0,701 0,632 0,674 

DESVIO 
0,011 0,008 0,032 0,085 0,016 0,045 0,016 0,043 

3,0 x 3,0 

MÉDIA 
0,502 0,549 b 1,015 1,046 0,626 0,687 0,599 0,661 

MÍNIMO 
0,498 0,542 0,975 1,004 0,622 0,677 0,592 0,649 

MAXIMO 
0,505 0,553 1,047 1,075 0,632 0,692 0,604 0,669 

DESVIO 
0,004 0,006 0,037 0,037 0,005 0,008 0,006 0,010 

Nota: Espaçamento - Esp. Densidade básica – ρbas. Densidade saturada - ρsat Densidade seca ao ar - ρar Densidade absolutamente seca- ρsec . 

Variáveis seguidas por (p) foram calculadas por média ponderada. Variáveis seguidas de mesma letra nas colunas são iguais, de acordo com o 

teste de Tukey a 5% de significância. 
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Tabela 3. Valores médios, mínimos, máximos e desvios padrões para propriedades físicas em 

estudo em cada espaçamento. 

Table 3. Mean, minimum, maximum, and standard deviation for the studied physical properties 

in each spacing. 

Esp 
(m) 

 
Usat 

(%) 

Usat (p) 

(%) 

Ucal 

(%) 

Ucal (p) 

(%) 

UEH 

(%) 

UEH (p) 

(%) 

CVt 

(%) 

CVt (p) 

(%) 

 

3,0 X 0,5 

 

MÉDIA 106,490 100,532 146,91 136,102 a 12,360 12,209 20,277 20,658 

DESVIO 
2,946 2,368 1,98 2,989 0,664 0,625 0,271 0,086 

MÍNIMO 
103,090 97,821 144,33 132,747 11,731 11,567 19,971 20,561 

MÁXIMO 
108,290 102,203 147,57 138,479 13,054 12,815 20,485 20,723 

3,0 X 1,0 

MÉDIA 
104,828 96,086 141,471 128,831 ab 12,630 12,497 20,858 21,399 

DESVIO 
10,542 7,467 7,557 5,142 0,605 0,590 1,702 0,845 

MÍNIMO 
93,063 87,833 134,932 124,104 11,936 11,821 19,622 20,622 

MÁXIMO 
113,417 102,374 149,745 134,306 13,053 12,906 22,799 22,298 

3,0 X 1,5 

MÉDIA 
101,885 93,413 137,842 124,899 bc 12,347 12,301 19,957 20,639 

DESVIO 
7,501 5,839 4,826 2,238 0,199 0,178 1,394 1,194 

MÍNIMO 
93,708 87,002 132,534 122,681 12,161 12,140 18,862 19,763 

MÁXIMO 
108,446 98,425 141,967 127,156 12,558 12,493 21,526 21,999 

3,0 X 2,0 

MÉDIA 
103,333 91,163 137,517 120,357 c 12,550 12,040 20,018 19,789 

DESVIO 
6,417 9,601 4,625 6,302 0,212 0,903 0,470 1,261 

MÍNIMO 
97,337 80,227 132,263 113,642 12,323 11,003 19,734 18,348 

MÁXIMO 
110,101 98,208 140,974 126,142 12,743 12,646 20,561 20,689 

3,0 X 3,0 

MÉDIA 
105,722 94,161 141,110 123,953 bc 12,034 12,050 18,990 20,007 

DESVIO 
6,316 5,434 1,605 2,125 0,473 0,443 0,387 0,644 

MÍNIMO 
99,281 88,231 139,573 122,596 11,488 11,543 18,591 19,380 

MÁXIMO 
111,905 98,902 142,775 126,402 12,319 12,361 19,364 20,666 

Nota: Espaçamento – Esp Umidade de saturação – Usat Umidade de saturação calculada – Ucal Umidade de equilíbrio higroscópico -  UEH 

Contrações volumétricas totais - CVt . Variáveis seguidas por (p) foram calculadas por média ponderada. Variáveis seguidas de mesma letra 

nas colunas são iguais, de acordo com o teste de Tukey a 5% de significância. 

 

 

 

 



 

 

A amplitude de variação da densidade básica foi de 0,48 a 0,52 g/cm3 e observou-se 

apenas diferença estatística para o espaçamento de 1,5 m2/planta ou 3,0 x 0,5m, em relação aos 

demais e somente para a densidade básica ponderada (Tabela 2). 

O comportamento encontrado para as diversas expressões da umidade foram uniformes 

e próximos ao indicado na literatura (SILVA e OLIVEIRA, 2003). Os valores para a umidade 

de equilíbrio higroscópico foram próximos a 12%, o que é o referencial teórico para essa 

propriedade em condições ideias de umidade e temperatura (Tabela 3). 

Na matriz de correlação de Pearson (Tabela 4) pode-se observar que todas as expressões 

da densidade apresentaram correlação positiva em relação a posição da medula, evidenciando 

o aumento dos valores dessa propriedade conforme a idade da árvore e apresentaram valores 

próximos de 1,00 quando correlacionadas entre si. As contrações volumétricas totais 

apresentaram comportamento contrário, sendo menores na região próxima a medula. Foi 

observada uma relação negativa entre o espaçamento de plantio e as contrações volumétricas 

totais as quais não foram evidenciadas na análise de variância, indicando diminuição das 

mesmas em espaçamentos mais amplos, este comportamento também foi notado para 

a umidade de equilíbrio higroscópico.  

Tabela 4 – Matriz de correlação de Pearson para todas as propriedades estudadas.  

Table 4 - Pearson correlation matrix for all properties studied.  

 Esp Posmed ρbas. ρsat ρar ρsec Usat Ucal UEH CVt  

Esp 1,00 0,28* 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00 -0,04 -0,24* -0,16* 

Posmed  1,00 0,69* 0,46* 0,64* 0,66* -0,72* -0,63* -0,17* 0,27* 

ρbas.   1,00 0,87 0,99* 1,00* -0,88* -0,98* 0,12* 0,73* 

ρsat.    1,00 0,89* 0,89* -0,56* -0,88* 0,23* 0,79* 

ρar     1,00 1,00* -0,85* -0,98* 0,19* 0,78* 

ρsec      1,00 -0,86* -0,98* 0,16* 0,78* 

Usat       1,00 0,87* 0,01* -0,53* 

Ucal        1,00 -0,13* -0,75* 

UEH         1,00 0,33* 

CVt .          1,00 

Nota: Espaçamento – Esp Posição em relação a medula - Posmed Densidade básica – ρbas. Densidade saturada - ρsat Densidade seca ao ar - ρar 

Densidade absolutamente seca- ρsec Umidade de saturação – Usat Umidade de saturação calculada – Ucal Umidade de equilíbrio higroscópico - 

 UEH Contrações volumétricas totais - CVt . Valores seguidos de * são significantes a 5% de acordo com o teste de Tukey. 
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4 - DISCUSSÃO  

É importante ressaltar que foram observadas diferenças de até 50 kg/m3 entre as médias 

após a ponderação da densidade básica, demonstrando que estimativas sem ponderação estão 

subestimando a produção de biomassa (Tabela 2). Por exemplo se esta diferença for adotada 

em um plantio com 300 m3/ha na colheita, estaremos subestimando 1,5 toneladas de madeira 

produzida em cada hectare. Como empresas florestais trabalham em larga escala de produção e 

com plantios que contam com milhares de hectares, isso irá culminar com um grande desvio da 

realidade de produção das florestas. Para 10000 hectares essa diferença seria de 15000 

toneladas. Isto evidencia a importância da realização de ponderação pela área que cada amostra 

representa no tronco para que valores mais próximos a realidade sejam utilizados para estimar 

a biomassa de um plantio florestal. 

O comportamento da densidade para os diversos espaçamentos foi homogêneo, 

apresentando valores menores e mais estáveis nos primeiros anos de crescimento da árvore e 

subindo gradativamente até a madeira próxima a casca (Figura 4). Foi observado em todos os 

espaçamentos uma queda dos valores da densidade a partir dos 20mm em relação a medula em 

todos os tratamentos e uma queda mais estável no espaçamento de 9,0 m2/planta em arranjo de 

3,0 x 3,0 m, o que pode estar relacionado a fatores genéticos em conjunto a diferentes fatores 

ambientais.  

 

 

 



 

 

 

 Figura 4. Distribuição da densidade básica no perfil radial dos discos para cada árvore nos 

diferentes espaçamentos e a média para cada espaçamento. As linhas verdes, azuis e vermelhas 

por espacamento representam o perfil de densidade de cada árvore amostra. 

Figure 4. Distribution of the basic density in the radial profile of the disks for each tree in the 

different spacings and the average for each spacing. The green, blue, and red lines by spacing 

represent the density profile of each sample tree. 

A densidade apresentou ligeiro aumento conforme se aproxima da casca. Esse 

comportamento já é conhecido para várias espécies de eucalipto e descrita em outros trabalhos 

e está ligada a formação de lenho maduro, sendo necessário estudos anatômicos para um maior 

entendimento da relação entre idade e espaçamento (RAYMOND, 2002; TRUGILHO et al.,1996; 

MALAN, 1995; TOMAZELLO FILHO, 1985).  

Goulart et al (2003) estudando Eucalyptus grandis submetido a diferentes espaçamentos 

encontrou relação negativa com o espaço vital, apresentando maiores valores para a densidade 

básica em espaçamentos reduzidos (1,5 m2/planta e 3,0 m2/planta) em relação a espaçamentos 

amplos (3,75 m2/planta até 12 m2/planta). Outros trabalhos não encontraram influência do 
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espaçamento na densidade da madeira de eucalipto (MÜLLER et al., 2006; STURION et al., 

1988; VITAL e DELLA LUCIA, 1987; BRASIL e FERREIRA, 1971). Entretanto o 

comportamento da densidade da madeira pode sofrer influência de características da própria 

espécie e de fatores externos (LATORRACA e ALBUQUERQUE, 2000). 

No presente trabalho valores menores para a densidade observados no tratamento de 3,0 

x 0,5 m podem ser explicados pela competição por recursos e condições entre as árvores, 

resultante do adensamento excessivo. Assim uma menor produção fotossintética por árvore é 

realizada levando a uma redução na quantidade de biomassa alocada no tronco e a densidade 

tende a diminuir. Tal comportamento estará ligado a uma perda energética e diminuição da 

qualidade do carvão vegetal produzido a partir dessas árvores. 

De maneira geral é possível observar uma ligeira elevação dos valores para a densidade 

básica até o espaçamento de 3,0 x 2,0 m, ou 6 m2/planta, enquanto que uma queda desses valores 

ocorreu no espaçamento de 3,0 x 3,0 m ou 9 m2/planta. Indicando que espaçamentos muito 

amplos podem ser responsáveis pela diminuição da densidade em função do crescimento muito 

rápido do tronco.  As árvores então apresentam uma maior distribuição da biomassa produzida 

entre os anéis de crescimento e maiores diâmetros, o que já havia sido evidenciado para o 

eucalipto (GOULART et al., 2003; STURION et al., 1988). 

 A densidade da madeira está correlacionada positivamente com as expressões da 

umidade e com as contrações volumétricas totais, como observado na matriz de correlação de 

Pearson (Tabela 4). As expressões da umidade não sofreram grande variação entre as árvores 

ou tratamentos, a influência do espaçamento para a umidade de saturação calculada não é 

indicada na literatura, bem como para nenhuma outra expressão de umidade. Porém é de se 

esperar que ela acompanhe o comportamento da densidade básica da madeira, uma vez que é 

calculada a partir desta propriedade. 



 

 

 Apesar das contrações volumétricas totais se apresentarem na faixa esperada para 

madeira de eucalipto (MULLER et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2010; OLIVEIRA e SILVA, 

2003) podem ser consideradas altas de maneira geral e podem indicar a possível ocorrência de 

fendilhamentos e rachaduras durante a secagem, problema recorrente no uso industrial da 

madeira de eucalipto que normalmente é muito susceptível ao colapso (MIRANDA e NAHUZ, 

1999). 

 Foi observado uma diminuição da contrações volumétricas totais na região próxima a 

medula, o que confirma o relatado na literatura (OLIVEIRA et al., 2010; OLIVEIRA e SILVA, 

2003) e está ligado a baixa densidade da madeira de região medular, a qual normalmente é mais 

estável as trocas de água com o ambiente. Porém tal comportamento não indica necessariamente 

maior qualidade industrial da madeira produzida nos primeiros anos de crescimento da árvore.  

 As dimensões da madeira nos sentidos tangencial, radial e longitudinal variam em 

diferentes intensidades com as perdas e ganhos de água do material e lhe dão a característica de 

ser um material anisotrópico. Assim apesar das contrações volumétricas totais serem menores 

na região medular, maiores contrações na direção tangencial podem ocorrer. Tal fenômeno é 

mais comum em madeira de coníferas e mais severo naquelas de baixa densidade 

(SILVA e OLIVEIRA, 2003).  
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 5 - CONCLUSÕES 

O espaçamento de 1,5 m2/planta (3,0 x 0,5 m) indicou influência do espaçamento para 

a densidade básica ponderada indicando que plantios muito adensados podem acarretar em 

queda na densidade básica. Isso gera uma menor produção de biomassa por volume de madeira 

produzida. Plantios conduzidos em espaçamentos de 3,0 m2/planta (3,0 x 1,0 m), 4,5 m2/planta 

(3,0 x 1,5 m), 6,0 m2/planta (3,0 x 2,0 m) e 9,0 m2/planta (3,0 x 3,0 m) produzem madeira de 

mesma qualidade física. 

A densidade básica da madeira aumentou em direção a casca e apresentou 

comportamento mais estável nos primeiros anos de crescimento em espaçamentos amplos. 

Independente do espaçamento utilizado as contrações volumétricas totais podem ser 

consideradas altas para o eucalipto e menores na região medular. Porém uma tendência de 

diminuição dessa propriedade com o aumento do espaçamento foi observada. 

A ponderação das propriedades da madeira pela área que cada amostra representa do 

tronco apresentou diferenças de até 50 kg/m3 se comparada ao uso da média aritmética simples. 

Isso evidencia a importância do uso de ponderação em trabalhos que buscam descrever a 

variação de propriedades da madeira na direção radial do tronco. Uma vez que todas as 

propriedades calculadas de maneira não ponderada quando aplicadas em larga escala podem 

gerar complicações industriais para diversos segmentos do setor florestal. 
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INFLUÊNCIA DO ESPAÇAMENTO EM PROPRIEDADES ANATÔMICAS DA 

MADEIRA DE EUCALIPTO  

RESUMO 

Estudos sobre influência do espaçamento de plantio sobre propriedades anatômicas na madeira 

de eucalipto são escassos. O espaçamento irá influenciar na disponibilidade de água, luz e 

nutrientes em um plantio e em última análise definir a atividade do cambio vascular, 

responsável pela xilogênesis em angiospermas. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência 

do espaçamento de plantio em propriedades anatômicas da madeira de eucalipto. Foram 

coletados disco de quinze árvores de um híbrido de Eucalyptus grandis x camaldulensis 

submetidas a cinco espaçamentos e arranjos (3,0 x 0,5 ou 1,5 m2/planta; 3,0 x1,0 ou 3,0 

m2/planta; 3,0 x 1,5 ou 4,5 m2/planta; 3,0 x 2,0 ou 6,0 m2/planta; 3,0 x 3,0 m ou 9,0 m2/planta) 

na região de Itamarandiba (MG) aos 101 meses de idade.   Os discos foram utilizados para 

cálculo das dimensões das fibras e frequência e diâmetro dos vasos. A ANOVA indicou 

diferença entre os tratamentos para a frequência de vasos, comprimento e largura das fibras e 

diâmetro do lúmen. O espaçamento não influenciou a espessura da parede celular e o diâmetro 

dos vasos. Os maiores valores para as dimensões das fibras foram observados no espaçamento 

de 9,0 m2/planta (3,0 x 3,0 m), o qual apresentou os menores valores para a frequência de vasos. 

Palavras-chave: fibras, vasos, xilema, anatomia 





45 
 

 

INFLUENCE OF SPACING ON ANATOMICAL PROPERTIES OF EUCALYPTUS 

WOOD 

ABSTRACT 

Studies on the influence of planting spacing on anatomical properties on eucalyptus wood are 

scarce. The spacing will influence the availability of water, light and nutrients in a planting and 

ultimately define the activity of vascular change, responsible for xylogenesis in angiosperms. 

The objective of this work was to evaluate the influence of planting spacing on the anatomical 

properties of eucalyptus wood. Fifteen trees of a hybrid of Eucalyptus grandis x camaldulensis 

submitted to five spacings and arrangements (3.0 x 0.5 or 1.5 m2/ plant, 3.0 x 1.0 or 3.0 m2/plant; 

3.0 x 1.5 or 6.0 m2/ plant, 3.0 x 2.0 or 6.0 m2/plant, 3.0 x 3.0 m or 9.0 m2/plant) in the region of 

Itamarandiba (MG) at 101 months of age. The disks were used to calculate fiber size and vessel 

frequency and diameter. ANOVA indicated difference between treatments for vessel frequency, 

fiber length and width and lumen diameter. Spacing did not influence cell wall thickness and 

vessel diameter. The highest values for the fiber dimensions were observed in the spacing of 

9.0 m2/ plant (3.0 x 3.0 m), which presented the lowest values for vessel frequency. 

Keywords: fibers, vessel, xilema, anatomy 
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1 - INTRODUÇÃO 

O gênero Eucalyptus da família Myrtaceae é originário da Austrália e conta com mais 

de 700 espécies descritas. Plantios comercias foram introduzidos no Brasil no ano de 1904 por 

Edmundo Navarro de Andrade. Mais de um século depois, no ano de 2015 a área ocupada por 

plantios do gênero atingiu a marca de 5,6 milhões de hectares, destacando a importância do 

setor florestal na economia brasileira (FOEKEL, 2005; IBÁ, 2015).  

A madeira do ponto de vista anatômico é o xilema secundário presente no tronco, nos 

galhos e nas raízes das Angiospermas e Gymnospermas. Como resultado de um sistema 

biológico complexo apresenta diferenças em sua estrutura entre espécies, dentro de uma mesma 

espécie e dentro de uma mesma árvore em diferentes posições do tronco (BATTIPLAGIA et 

al., 2014, MALAN. 2005). 

A principal variação dentro de uma mesma árvore ocorre na direção radial do tronco e 

se dá em função da atividade do tecido cambial, meristema secundário responsável pela 

xilogenesis em Gymnospermas e Angiospermas. Este processo é orientado por sinais hormonais 

em conjunto com fatores genéticos e ambientais e sua maior variação ocorre em função da idade  

(BATTIPLAGIA et al., 2014). 

As fibras são o principal componente do xilema, constituindo até 80% do tronco de uma 

árvore em folhosas. A sua principal função é a de sustentação da árvore enquanto o transporte 

de seiva bruta ocorre através dos elementos de vaso, diferenciando-as anatomicamente das 

coniferas, onde ambas as funções são realizadas pelos traqueideos que representam até 95% da  

contituição anatomica da madeira. (TRUGILHO et al., 1996,) 

Durante a formação das fibras e vasos ocorre um processo de alargamento radial e 

alongamento longitudinal, bem como de espessamento da parede celular regulado pela 

atividade do câmbio vascular  (BATTIPLAGIA et al., 2014) 



 

 

A madeira juvenil de eucalipto, formada pelo câmbio vascular durante os primeiros 10-

20 anos de crescimento de uma árvore normalmente apresenta fibras menores, com menor 

largura e comprimento, com paredes celulares menos espessas e  com um maior ângulo 

microfribilar (RAYMOND, 2002 ; PLOMION et al., 2001).  

Para compreender a influência de fatores ambientais sobre a formação da madeira de 

eucalipto uma importante variável a ser estudada é o espaçamento de plantio, que influencia na 

disponibilidade de água, nutrientes e luz para as plantas bem como nas operações de 

mecanização, implantação e colheita florestal (PUNCHES e COUNTRY, 2004 ; 

BALLONI e SIMÕES, 1980). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do espaçamento de plantio sobre 

propriedades anatômicas da madeira de eucalipto e descrever a variação das mesmas na direção 

radial do tronco. 
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Um experimento sobre a influência do espaçamento de plantio foi instalado em 

dezembro de 2002 em um povoamento florestal localizado na cidade de Itamarandiba – MG 

pertencente a empresa Aperam Bioenergia Ltda utilizando híbridos de Eucalyptus (Eucalyptus 

grandis x Eucalyptus camaldulensis).  

O experimento consistiu em um delineamento em blocos casualizados contando com 

cinco espaçamentos e arranjos (3,0 x 0,5 ou 1,5 m2/planta; 3,0 x1,0 ou 3,0 m2/planta; 3,0 x 1,5 

ou 4,5 m2/planta; 3,0 x 2,0 ou 6,0 m2/planta; 3,0 x 3,0 m ou 9,0 m2/planta) e três blocos. Aos 

101 meses de idade para cada espaçamento foram coletados discos na altura do DAP (Diâmetro 

a 1,30 m em relação ao nível do solo), de três árvores amostra que continham diâmetro médio, 

totalizando assim 15 discos.  

A partir das seções diametrais dos discos foram retirados os corpos de prova com 

espessura de aproximadamente 3 mm no sentido radial, e aproximadamente 2 x 2 cm de largura 

e comprimento, conforme ilustrado na Figura 2, gerando um total de 544 amostras (Tabela 1). 

 

Figura 2 - Esquema de preparação dos corpos de prova.  

Figure 2 - Sample preparation scheme.  



 

 

Tabela 1. Diâmetro, área e número de amostras de cada disco para as quinze árvores 

amostradas. 

Table 1. Diameter, area and number of samples of each disk for the fifteen trees sampled. 

Espaçamento (m) Árvore Diâmetro (cm) Área do disco (cm2) Número de amostras 

 1 8,15 52,16 27 

3,0 x 0,5 2 8,13 51,92 24 

 3 8,32 54,40 28 

 1 11,53 104,50 35 

3,0 x 1,0 2 10,02 78,88 38 

 3 10,26 82,63 30 

 1 11,69 107,38 40 

3,0 x 1,5 2 11,52 104,25 34 

 3 11,92 111,63 35 

 1 14,39 162,60 43 

3,0 x 2,0 2 12,99 132,62 38 

 3 13,15 135,87 40 

 1 14,67 168,95 42 

3,0 x 3,0 2 14,69 169,41 50 

 3 14,83 172,74 40 

 

Os corpos de prova foram divididas em duas porções a partir da medula, a primeira 

porção foi submetida ao processo de maceração em ácido acético e peróxido de hidrogênio a 

temperatura de 60 °C por 24 horas, lavadas em água e solução de bicarbonato de sódio e coradas 

com solução alcoólica de safranina a 0,5% afim de facilitar a visualização das fibras.  

Com as amostras maceradas e coloridas foram feitas lâminas, com o auxílio de 

microscópio óptico com aumento de 40 vezes. Com uma câmera digital de resolução igual a 

1280 x 1024 pixels foram obtidas imagens para determinação da largura de fibra, diâmetro do 

lúmen e espessura da parede. Para o comprimento de fibra utilizou-se o aumento de 20 vezes. 

A outra metade dos corpos de prova que representa o outro lado a partir da medula foi 

saturada em solução de álcool e glicerina. Elas então foram utilizadas para cálculo da frequência 

e diâmetro dos vasos. Para isso foi realizado um corte no sentido radial para melhorar a 
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visualização dessa seção em microscópio com aumento de 10 vezes e câmera acoplada, da qual 

foram realizadas imagens para cálculo do diâmetro e frequência dos vasos. 

As médias para todos as variáveis (largura de fibra, diâmetro do lúmen e espessura da 

parede, comprimento de fibra, frequência de vasos, diâmetro de vasos) foram obtidas por média 

aritmética simples para cada árvore e tratamento e submetidas a análise de variância (ANOVA) 

e teste de Tukey há 5% de significância para as médias que apresentaram diferenças 

significativas entre tratamentos. 
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3 - RESULTADOS 

De acordo com a análise de variância (ANOVA) foram observadas influência do 

espaçamento para a frequência de vasos (p = 0,00075), comprimento de fibras (p = 0,046), 

diâmetro do lúmen (p = 0,00015) e largura das fibras (p = 1,3 x 10-7). Entre blocos foram 

observadas diferenças para o diâmetro do lúmen (p = 0,0021) e para a largura de fibra 

(p= 2,94 x 10-5). As médias que apresentaram diferenças significativas entre tratamentos foram 

submetidas ao teste de médias de Tukey (Tabela 2 e 3). 



 

 

Tabela 2 - Média e desvio padrão para o diâmetro do lúmen, largura e espessura da parede 

celular das fibras. As médias por tratamento seguidas da mesma letra são iguais pelo teste de 

médias de Tukey (α=0,05). 

Table 2 - Mean and standard deviation for the lumen diameter, width and thickness of the cell 

wall of the fibers. The averages per treatment followed by the same letter are equal by the 

Tukey’s mean test (α = 0.05). 

 

Esp (m) Árvore 
Diâm_lum (μm) Larg_fibra (μm) Esp_par (μm) Comp_fibra (mm) 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

 

3,0 x 0,5 

 

1 6,354 1,371 13,232 1,186 3,439 0,355 0,890 0,12 

2 8,646 1,524 15,322 0,906 3,338 0,506 0,940 0,12 

3 8,254 1,859 15,167 1,540 3,456 0,418 0,870 0,11 

Geral 7,436 bc 1,832 14,275 c 1,568 3,420 0,396 0,900 bc 0,04 

 

3,0 x 1,0 

 

1 7,715 1,132 14,582 0,797 3,434 0,394 0,940 0,170 

2 7,000 1,142 13,962 1,004 3,481 0,534 0,870 0,140 

3 7,316 1,881 14,350 1,446 3,517 0,408 0,970 0,150 

Geral 7,403 c 1,316 14,334 c 1,027 3,466 0,436 0,930 c 0,050 

 

3,0 x 1,5 

 

1 7,599 1,203 14,517 1,491 3,459 0,381 1,00 0,150 

2 8,398 1,428 15,299 0,953 3,451 0,526 0,970 0,130 

3 8,603 1,256 15,574 0,757 3,486 0,377 0,890 0,150 

Geral 8,140 b 1,325 15,069 b 1,214 3,465 0,413 0,950 b 0,060 

 

3,0 x 2,0 

 

1 7,669 1,263 14,573 1,107 3,452 0,328 0,90 0,130 

2 8,458 1,421 15,480 1,004 3,511 0,382 0,960 0,150 

3 8,032 1,398 14,822 0,982 3,395 0,469 0,990 0,140 

Geral 8,028 bc 1,355 14,915 bc 1,061 3,444 0,396 0,950 b 0,040 

 

3,0 x 3,0 

 

1 7,901 1,824 14,987 1,326 3,543 0,393 0,970 0,130 

2 10,344 1,212 17,802 0,981 3,729 0,426 0,990 0,120 

3 8,634 1,607 15,225 1,006 3,295 0,498 0,950 0,110 

Geral 9,075 a 1,836 16,154 a 1,713 3,540 0,464 0,970 a 0,020 

Nota: Espaçamento (Esp) Diametro do lúmen (Diâm_lumen); largura da fibra (Larg_fibra); espessura da parede celular (Esp_par); 

comprimento de fibra (Comp_fibra). As variáveis seguidas da mesma letra são iguais pelo teste t de student (α=0,05). 
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Tabela 3 - Média e desvio padrão para a frequência e diâmetro dos vasos. As médias das por 

tratamento seguidas da mesma letra são iguais pelo teste de médias de Tukey (α=0,05). 

Table 3 - Mean and standard deviation for vessel frequency and diameter. The averages per 

treatment followed by the same letter are equal by the Tukey’s mean test (α = 0.05).  

 

Esp (m) Árvore 
Freq_vasos (vasos/mm2) Diam_vasos(mm) 

       Média DP Média DP 

3,0 x 0,5 

1 18,197 6,769 0,113 0,021 

2 20,630 7,766 0,099 0,016 

3 21,147 8,562 0,112 0,016 

Geral 19,991 a 7,647 0,109 0,019 

3,0 x 1,0 

1 18,535 7,151 0,105 0,021 

2 19,882 7,042 0,102 0,017 

3 18,431 7,169 0,106 0,023 

Geral 18,949 ab 7,023 0,104 0,020 

3,0 x 1,5 

1 20,835 7,264 0,108 0,018 

2 16,911 7,393 0,110 0,017 

3 18,357 6,807 0,101 0,019 

Geral 18,958 ab 7,245 0,107 0,018 

3,0 x 2,0 

1 14,830 5,783 0,116 0,025 

2 17,014 6,093 0,108 0,021 

3 16,513 7,668 0,113 0,019 

Geral 16,142 ab 6,645 0,113 0,022 

3,0 x 3,0 

1 16,239 6,981 0,114 0,023 

2 14,669 4,951 0,116 0,021 

3 15,638 5,594 0,106 0,019 

Geral 15,453 b 5,796 0,112 0,021 

Nota: Espaçamento (Esp); Frequência de vasos (Freq_vas); diâmetro dos vasos (Diam_vasos). As variáveis seguidas da 
mesma letra são iguais pelo teste t de student (α=0,05). 



 

 

Foram observadas tendência de aumento das dimensões em função da posição radial 

para comprimento das fibras, diâmetro do lúmen, espessura da parede celular e diâmetro dos 

vasos. A frequência de vasos apresentou tendência contrária. De maneira geral o 

comportamento das propriedades anatômicas foram muito semelhantes para todos os 

tratamentos (Figura 2, 3, 4, 5, 6). 

Figura 2 - Comprimento de fibras em função da distância da medula a casca em cada uma das 

três árvores para cada espaçamento. 

Figure 2 - Length of fibers versus distance from the pith to bark in each of the three trees in 

each spacing and tree. 
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Figura 3 - Variação no sentido medula casca para largura de fibra nos diferentes espaçamentos 

onde cada linha de cor diferente representa uma árvore em cada espaçamento.  

Figure 3 -  Variation from pith to bark for fiber width in the different spacings where each line 

of different color represents a tree in each spacing. 



 

 

 

Figura 4 - Variação no sentido medula casca para diâmetro do lúmen nos diferentes 

espaçamentos onde cada linha de cor diferente representa uma árvore em e cada espaçamento. 

Figure 4 - Variation from pith to bark for lumen diameter at different spacings where each line 

of different color represents a tree in and each spacing. 
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Figura 5 - Variação no sentido medula casca para espessura da parede celular nos diferentes 

espaçamentos onde cada linha de cor diferente representa uma árvore em cada espaçamento. 

 Figure 5 - Variation from pith to bark for cell wall thickness at different spacings where each 

line of different color represents a tree in each spacing. 

. 



 

 

 

Figura 6 - Variação no sentido medula casca para frequência de vasos para cada árvore e 

espaçamento onde cada linha de cor diferente representa uma árvore para cada espaçamento. 

Figure 6 - Variation from pith to bark for vessel frequency for each tree and spacing where 

each line of different color represents one tree for each spacing. 
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Figura 7 - Variação no sentido medula casca para diâmetro dos vasos em cada árvore e 

espaçamento onde cada linha de cor diferente representa uma árvore. 

Figure 7 - Variation from pith to bark for vessel diameter in each tree and spacing where each 

line of different color represents a tree.
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4 – DISCUSSÃO  

Levando em consideração as diferenças genéticas e ambientais os valores encontrados 

são próximos ao relatado na literatura para várias espécies de eucalipto (RAMÍREZ e 

RODRÍGUEZ, 2009; SOUSA JÚNIOR, 2004; TRUGILHO et al., 1996; TOMAZELLO 

FILHO, 1994; TOMAZELLO FILHO, 1985).  

 O comprimento de fibra é uma das variaveis mais importantes para distinguir o lenho 

juvenil do lenho adulto e normalmente seus valores tendem a ser maiores e mais estáveis no 

lenho maduro, proximo a casca. Exceto pela densidade da madeira, o comprimento das fibras 

tem sido a propriedade mais estudada em folhosas porque é considerada um fator limitante no 

uso da madeira para o setor de celulose e papel. 

 O periodo de juvenilidade do eucalipto normalmente é superior a 10 anos em 

eucaliptos plantados na Australia (JANKOWSKY, 1979). Pode-se observar que o comprimento 

das fibras aumentou em direção a casca e nos maiores espaçamentos (Figura 2). Entretanto 

como as árvores contam com aproximadamente 8,4 anos, a produção de lenho maduro 

propiamente dito ainda não teve inicio e pode-se esperar um aumento ou estabilização dos 

valores para comprimento de fibra em árvores mais velhas.  

 No espaçamento 9,0 m2/planta (3,0 x 3,0 m) é visivel a estabilização dos valores de 

comprimento de fibras com a distância a medula indicando talvez que espaçamentos amplos 

podem favorecer a produção de fibras com maior comprimento e mais estavéis, uma vez que 

nos espaçamentos mais adensados essas se mostraram menores e menos estáveis. 

 Ainda assim para um maior entendimento da ligação entre espaçamento e a formação 

das fibras, estudos com árvores em idade avançada devem ser realizados, pois somente assim 

pode-se inferir com maior segurança a influência do espaçamento sobre a formação de lenho 

maduro. Calonego et al (2005) estudando Eucalyptus grandis aos 32 anos de idade, observou a 



 

 

estabilização dos valores para comprimento de fibra a partir dos 45 -55 mm a partir da medula, 

onde definiu o inicio da formação de lenho maduro. 

 É conhecido para o eucalipto que a transição entre lenho juvenil e maduro culmina 

com o aumento em largura e comprimento das fibras, bem como da espessura da parede celular 

e diminuição da frequência dos vasos enquanto ocorre um aumento do diâmetro dos mesmos 

na direção radial do tronco (RAYMOND, 2002).  

 A tendência observada no presente trabalho é de aumento da largura e comprimento 

das fibras em direção a casca, bem como da espessura da parede celular. Os vasos tiveram 

tendência de ser menos frequentes e de menor diâmetro ao se aproximar da casca, 

comportamento esse conhecido para o eucalipto comprovando o que é relatado em outros 

trabalhos (NASIR, 2004; TRUGILHO et al., 1996; TOMAZELLO FILHO, 1994; 

TOMAZELLO FILHO, 1985). 

 A influência do espaçamento sobre variáveis anatômicas da madeira não é estudada e 

não se encontram trabalhos na literatura que indicam a relação entre espaçamento e anatomia 

da madeira de eucalipto. A espessura da parede celular e o diâmetro dos vasos não apresentaram 

diferenças entre os tratamentos, o que pode explicar a não influencia do espaçamento sobre a 

densidade da madeira observada em outros trabalhos (MÜLLER et al., 2006; STURION et al., 

1988; VITAL e DELLA LUCIA, 1987; BRASIL e FERREIRA, 1971).  

 A frequência e o diâmetro dos vasos celular estão intimamente correlacionadas com 

a densidade da madeira, juntamente com a largura das fibras, a espessura da parede e o diâmetro 

do lúmen, que por sua vez é dado em função da variação das dimensões da fibra. Uma vez que 

irão definir os espaços cheios e vazios que compõem o tronco, influenciam diretamente no 

volume e peso do material e em última análise na densidade da madeira.  

 É possível observar que os espaçamentos 9,0 m2/planta (3,0 x 3,0 m) e 6,0 m2/planta 

(3,0 x 2,0 m) apresentaram os maiores valores para comprimento e largura das fibras de acordo 
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com o teste de médias de Tukey. Esse comportamento pode ser explicado pela maior 

disponibilidade de água, luz e nutrientes nos maiores espaçamentos, o que culmina com uma 

maior produção fotossintética por árvore, refletindo em maior biomassa alocada no tronco e 

consequente aumento da dimensão das fibras que formam a madeira 

 Como a espessura da parede variou muito pouco entre os espaçamentos e o diâmetro 

do lúmen aumentou conforme o espaço vital a densidade da madeira tende a cair, uma vez que 

tal comportamento culmina com o aumento de espaços vazios no tronco. Por outro lado a 

diminuição da frequência de vasos em espaçamentos mais amplos pode ser responsável por 

balancear os valores para a densidade da madeira, diminuindo os espaços vazios no tronco. Esse 

comportamento pode ter ocorrido em função do aumento em diâmetro das árvores nos 

espaçamentos maiores, resultando em uma maior distribuição dos vasos no tronco. 

 Para uma maior compreensão da influência do espaçamento sobre propriedades 

anatômicas da madeira estudos com árvores em idade avançada devem ser realizados, pois 

somente assim é possível entender com clareza a dinâmica de transição entre lenho juvenil e 

adulto, uma vez que tal processo ocorre em uma escala temporal maior do que os ciclos de corte 

comumente utilizados para o eucalipto. 
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5 - CONCLUSÕES  

Espaçamentos amplos são responsáveis por produção de madeira com fibras de maior 

comprimento e largura, porém com mesma espessura da parede celular, o que poderia ser 

responsável pela formação de madeira de menor densidade em função do aumento no diâmetro 

do lúmen. Porém como o espaçamento não influenciou no diâmetro dos vasos e a frequência de 

vasos diminuiu em espaçamentos amplos a densidade da madeira pode ser equilibrada por tais 

processos e não sofrer variação entre espaçamentos. 

As dimensões da fibra aumentaram conforme o espaçamento e nas camadas mais 

externas do tronco, exceto a espessura da parede celular que apesar de aumentar em direção a 

casca, não sofreu influência do espaçamento. A frequência de vasos apresentou os menores 

valores em espaçamentos amplos e nas camadas próximas a casca. O diâmetro dos vasos não 

variou entre espaçamentos porém apresentou diminuição de seus valores ao se distanciar da 

medula.  

Estudos com árvores em idade avançada devem ser realizados afim de elucidar com 

maior clareza a transição entre lenho juvenil e maduro na madeira de eucalipto, a qual 

normalmente é produzida sobre ciclos curtos de rotação, responsáveis pelo acréscimo de 

madeira juvenil na colheita. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 Espaçamentos muito reduzidos (1,5 m2/planta) podem acarretar na queda da 

densidade da madeira, o que gera por sua vez uma queda na qualidade do produto gerado a 

partir dessas árvores. Espaçamentos de 3,0 m2/planta a 9,0 m2/planta produzem árvores com 

madeira de mesma densidade. Conforme o aumento do espaço vital pode-se observar uma maior 

estabilidade da densidade da madeira durante os primeiros anos de crescimento da árvore. 

 O espaçamento de plantio influencia o desenvolvimento dos constituintes anatômicos 

na madeira de maneira que em espaçamentos menores as fibras tendem a ter menores 

dimensões, ou seja, menor comprimento e largura e menor diâmetro do lúmen. Por sua vez a 

espessura da parede celular não é influenciada pelo espaçamento. De maneira semelhante o 

diâmetro dos vasos não sofre influência do espaçamento, porém pode-se observar uma queda 

na frequência de vasos em espaçamentos amplos. 

 A ponderação das propriedades da madeira pela área que cada amostra representa do 

disco é necessária em trabalhos que buscam descrever a variação radial da madeira, para que 

ao exprimir a média relativa a uma árvore sejam utilizados valores mais próximos da realidade. 

Pequenas diferenças ligadas a presença de madeira juvenil no tronco geram variabilidade no 

material e podem estar ligadas complicações a nível industrial e produtivo caso não seja 

utilizada a ponderação das propriedades da madeira. 

 Estudos anatômicos futuros devem ser realizados utilizando árvores em idade 

avançada afim de elucidar com maior clareza a influência do espaçamento na transição entre 

lenho juvenil e maduro. Um maior esclarecimento desse processo é de grande importância para 

a cultura do eucalipto no Brasil uma vez que plantios florestais conduzidos em ciclos curtos são 

responsáveis por uma maior produção de lenho juvenil na colheita. 


