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RESUMO 

 

PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DA MADEIRA DE CLONES DE Eucalyptus 
spp. 

AUTORA: Maiara Talgatti  

ORIENTADOR: Elio José Santini  

 

O presente estudo teve como objetivos investigar as propriedades físicas, mecânicas, 
comportamento e qualidade da madeira serrada durante secagem ao ar livre e 
anatomia de fibras de seis clones de Eucalyptus spp. Os clones provieram de plantios 
comerciais com espaçamento de 2 x 3 metros, localizados nas cidades de: Capivari 
do Sul-RS, Paragominas-PA e Telêmaco Borba-PR, com idades entre 6 e 11 anos. 
Para tanto, foram confeccionados, a partir de seis árvores de cada espécie/híbrido, 
corpos de prova para cada ensaio físico, mecânico, secagem e anatomia de fibras. A 
avaliação das propriedades físico-mecânicas realizou-se conforme a norma D143-94 
- ASTM (2005). Foram utilizadas tábuas de 2,54 x 10,00 x 1,20, cm, para o processo 
de secagem ao ar livre, após foi realizada a avaliação dos defeitos de secagem, 
adicionalmente foi verificado o índice de rachaduras de topo em tora. Já a confecção 
das lâminas de macerados seguiu o método Ácido Nítrico-Acético. A média geral da 
densidade básica das espécies/híbridos foi de 0,4394 g.cm-3, as madeiras podem 
então ser caracterizadas, de modo geral, como leves. As espécies em estudo 
possuem madeiras de média a baixa retratibilidade, estando, ainda assim, dentro dos 
limites apresentados na literatura para o gênero Eucalyptus spp., o fator anisotrópico 
indicou que as madeiras apresentam comportamento normal. Nos ensaios mecânicos 
foi possível vislumbrar que, maiores massas específicas não implicaram, 
necessariamente, em maiores MOE e MOR, e os Eucalyptus podem ser considerados, 
de maneira geral, como resistentes à impactos e resiliêntes. No ensaio de secagem 
ao ar livre, as curvas de secagem das madeiras de eucalipto não apresentaram taxa 
de secagem constante, o que permite caracterizar as espécies como sendo 
impermeáveis; a madeira do clone 1006 apesar de ser caracterizada como de média 
densidade, apresentou a maior taxa de secagem, ao contrário do esperado pela 
literatura. Quanto a qualidade de produtos serrados, o clone 1006 foi considerado o 
de melhor desempenho no que tange o surgimento de rachaduras de topo em tora, 
porém foi o de pior qualidade, quanto à incidência de defeitos pós secagem. A escolha 
da melhor árvore, a que apresentou menores defeitos, foi feita em relação ao 
arqueamento por este defeito ser o pior de todos e quase irreversível. Sendo assim, 
quanto a este quesito o clone 1005 foi considerado o de melhor qualidade para 
produtos resserrados. Para o estudo anatômico das fibras, foi observado valores do 
índice de Runkel maiores que 1, estes são mais indicados para produção de papéis 
absorvente. Porém, para uma recomendação segura das espécies/híbridos para esse 
fim, é importante que seja realizada uma análise química da sua madeira. Por fim, os 
clones estudados apresentaram potencial para uso múltiplo devido à variabilidade 
observada entre os mesmos. 

Palavras-chave: Propriedades da madeira. Taxa de secagem. Qualidade da madeira. 

Dimensões de fibras. 
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ABSTRACT   

 

TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF CLONES OF Eucalyptus WOOD  

AUTOR: Maiara Talgatti 

ORIENTADOR: Elio José Santini 

 

This study aimed to examine lumber physical properties, mechanical, performance and 
quality during air-drying and anatomy of fibers of six Eucalyptus spp clones. The clones 
were obtained from commercial planting with spacing of 2 x 3 meters located in the 
followings cities: Capivari do Sul, state of Rio Grande do Sul, Paragominas, state of 
Pará and Telêmaco Borba, state of Paraná, with 6 – 11 age range. In order to do so, 
were made, from six trees of each specie/hybrid, samples for each physical test, 
mechanical, drying and anatomy of fibers. The evaluation of the physical and 
mechanical properties were made by the D143-94 - ASTM (2005) standard. Boards of 
2,54 x 10,00 x 1,20, cm were used for the air drying process. Posteriorly, the drying 
defects and timber top cracks were analyzed. The preparation of macerated boards 
followed the method Nitric-Acetic Acid. The overall average of basic density of 
species/hybrid was 0,4394 g.cm-3. Thus, the lumber can be described, generally, as a 
lightweight material. The species used in this study have from medium to low 
retractability woods, being within the limits of the literature for the genus Eucalyptus 
spp., the anisotropic factor indicates that the woods have normal performance. In the 
mechanical tests, it was possible to analyze that, higher specific masses did not implied 
in higher MOE and MOR and the Eucalyptus can be considered, in general, as 
resistant to impacts and resilient. In the outdoor drying tests, the drying curves of 
eucalyptus wood did not presented constant drying rate, which allows characterize the 
species as impermeable. Despite the wood of clone 1006 be characterized as medium 
density, this clone presented the highest drying rate, contrary to what was expected in 
the literature. About the lumber quality, the clone 1006 was considered the one with 
the best performance in relation to the appearance of top cracks, but it was the one of 
worse quality about the incidence of defects after drying. The choice of the best tree, 
which presented less defects, was made in relation to the bending because this defect 
is the worst of all and almost irreversible. This way, in this respect, Clone 1005 was 
considered the best quality for sawn products. For the anatomical study of the fibers, 
it was observed values of the Runkel index greater than 1, these are more indicated 
for the production of absorbent papers.  However, for a safe recommendation of the 
species / hybrids for this purpose, it is important that a chemical analysis of their wood 
be carried out. Finally, the clones studied presented potential for multiple use due to 
the variability observed between them. 

Keywords: Wood properties. Drying rate. Wood quality. Fiber dimensions. 
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CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por meios que promovam a otimização da produção florestal de 

florestas plantadas e produtos madeireiros de melhor qualidade é constante. No setor 

florestal observa-se o engajamento, no aperfeiçoamento de técnicas que visam o 

melhor aproveitamento de ganho genético dos maciços florestais, alavancando lucros 

e diminuindo custos. Para que haja a fixação das melhores características dos 

indivíduos florestais, a clonagem surge como principal meio para a propagação de 

melhores indivíduos desenvolvidos no processo de melhoramento genético. Ainda, 

Santos (2015), destaca que o processo de clonagem é fundamental para a produção 

de florestas, possibilitando a homogeneização da matéria-prima, ganho de qualidade 

da madeira, maior resistência à seca e também às principais doenças que atacam a 

cultura, tudo baseado no melhoramento genético e na clonagem dos indivíduos 

superiores.  

Adicionalmente, frente a pressão ambiental imprimida pela extração de 

madeiras de florestas nativas como matéria prima, as florestas plantadas e a 

qualidade de seus produtos ganham destaque para que a confecção de produtos 

madeireiros de qualidade minimize e leve ao ócio a retirada de madeiras de florestas 

nativas. Corroborando, Vidal e Hora (2011) comentam que todo o desenvolvimento do 

setor florestal, qualifica o Brasil para a exploração de florestas plantadas, por meio do 

aproveitamento da sua biomassa, sem promover o desmatamento de florestas 

nativas. 

Ainda, Vidaurre et al. (2011) destaca que, embora renovável, as florestas 

plantadas são um recurso finito que requer uma utilização racional embasada no 

princípio do rendimento sustentável. Para tal, torna-se imperativo o conhecimento das 

propriedades tecnológicas da matéria-prima, madeira, para que se torne exequível o 

rendimento sustentável supracitado.  

No Brasil, as espécies com maior amplitude de plantio são as dos gêneros e 

Pinus e Eucalyptus, com aproximadamente 6,66 milhões de hectares de área plantada 

no ano de 2012, sendo desses, 76,6% de madeira de Eucalyptus (ABRAF, 2013). 
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Ainda, no ano de 2013, o consumo brasileiro de madeira do gênero eucalipto para uso 

industrial foi de 138,2 milhões de metros cúbicos. Deste total, 41% foram consumidos 

pela indústria de celulose e papel; 30% utilizados como lenha industrial; 17% 

convertidos em carvão vegetal e 12% destinados às demais indústrias: madeira 

tratada, painéis reconstituídos e serrados (IBÁ, 2014). 

Além disso, o gênero Eucalyptus destaca-se no setor madeireiro por apresentar 

propriedades tecnológicas que o tornam importante fonte de matéria-prima fabril, entre 

os quais, lança-se sua capacidade produtiva e sua adaptabilidade a diversos 

ambientes, o que possibilita atender a requisitos tecnológicos dos mais diversos 

segmentos do setor (ASSIS, 1999). Porém, faz-se de suma importância que seja 

assistido não só a produção em volume de matéria primas, mas sim, seu ganho em 

qualidade também, onde se sobressai o setor de madeira serrada e celulose. 

Assim, aliado à elevação do valor econômico e à escassez das madeiras 

nobres, o uso diversificado de espécies do gênero Eucalyptus vem apresentando um 

papel fundamental no setor florestal brasileiro (TREVISAN, 2010). Corroborando 

Nahuz (2004), evidencia que a utilização concentrada de poucas espécies, resulta em 

escassez e preço elevado, fator que gera a necessidade de substituição das espécies 

tradicionalmente empregadas por espécies alternativas. 

Jankowsky et al. (2000), complementam o já exposto acima assinalando que o 

eucalipto deixou de ser uma matéria-prima alternativa para a indústria madeireira, 

sendo realidade a sua transformação em produtos à base de madeira maciça. Toda 

via, completam que há necessidade de adequação dos processos de beneficiamento 

da madeira, já que o emprego do Eucalyptus implica no processamento de árvores 

jovens e de diâmetros reduzidos. 

 Sendo assim, o presente estudo enseja avaliar a qualidade da madeira de seis 

clones comercias de Eucalyptus spp., comercializados principalmente na região sul 

do país.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 Gerais 
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 Avaliar a variação das propriedades físicas, mecânicas, comportamento e 

qualidade durante a secagem das madeiras de seis clones de Eucalyptus spp., e 

anatomia de fibras.  

 

1.2.2 Específicos 

 

- Determinar as variações das propriedades físicas da madeira em estudo;  

- Avaliar as alterações das propriedades mecânicas das madeiras em estudo; 

- Medir a taxa de secagem das madeiras serradas durante a secagem ao ar livre; 

- Avaliar a qualidade de produtos serrados antes e após processo de secagem ao ar 

livre; 

- Caracterizar as madeiras sob o ponto de vista da anatomia de fibras, considerando 

o seu aproveitamento na indústria de celulose. 

 

 

1.3. ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

 A dissertação foi elaborada na forma de capítulos temáticos, a fim de valorizar 

os resultados apresentados e facilitar o entendimento do leitor. Após a introdução 

geral e definição dos objetivos do trabalho (Capítulo 1), a dissertação foi estruturada 

da seguinte forma:  

O Capítulo 2 apresenta uma breve revisão da literatura temática e fornece ao 

leitor subsídio a fim de assisti-lo ao tema tangido neste trabalho. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia geral utilizada. Foram abordados os 

critérios de seleção das espécies estudadas e confecção dos corpos de prova. 

Detalhes específicos de cada propriedade estudada são apreciados nos capítulos 

subsequentes, estes sendo escritos na forma de artigos, com introdução, material e 

métodos, resultados e discussão e conclusão. 

O Capítulo 4 descreve as propriedades físicas do material em estudo, em que 

foram determinadas as massas específicas, básica e aparente e retratibilidade das 

madeiras.  

O Capítulo 5 apresenta as propriedades mecânicas das amostras, foram 

realizados os ensaios de flexão estática e dinâmica. 
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O Capítulo 6 trata do comportamento do material durante sua secagem ao livre, 

curva característica e taxa de secagem. 

O Capítulo 7 ilustra a qualidade da madeira serrada antes e após secagem.  

O Capítulo 8 caracteriza as madeiras sob o ponto de vista da anatomia de 

fibras. 

O Capítulo 9 apresenta as considerações finais da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 EUCALIPTO 

 

O eucalipto pertencente à família Myrtaceae, contém aproximadamente 600 

espécies do gênero Eucalyptus, 113 do gênero Corymbia e 13 do gênero Angophora, 

apresentando diversas variedades, híbridos naturais e artificiais (VITTI et al., 2002). 

Por ser adaptado às mais diversas condições de ambiente, devido à grande variedade 

de espécies, o eucalipto está entre as espécies florestais mais estudadas e cultivadas 

no mundo. Ainda, apresenta uma grande quantidade de espécies com madeiras de 

características físico-mecânicas e estéticas distintas, permitindo a sua utilização em 

detrimento às madeiras de espécies nativas (PEREIRA et al., 2000). 

Segundo Lopes (2003), a descoberta da madeira de eucalipto foi considerada 

um avanço para o setor florestal no sentido de que esse material é tecnologicamente 

viável para atender às indústrias moveleiras e a construção civil. Nos últimos anos o 

setor florestal experimentou um salto tecnológico surpreendente, devido 

principalmente, ao aprimoramento de técnicas de implantação, manejo e exploração.  

Corroborando, Lobão et al. (2004) avaliam que, ao se pensar em espécies de 

rápido crescimento, como alternativa para produção de madeira, o gênero Eucalyptus 

representa uma opção potencial de suma importância, não somente por sua 

capacidade produtiva e adaptabilidade a diversos ambientes, mas, sobretudo, pela 

grande diversidade de espécies, tornando possível atender aos requisitos 

tecnológicos dos mais diversos segmentos da produção industrial madeireira. Sendo 

assim, o Brasil passou a ter uma das melhores produtividades do mundo com relação 

a florestas de eucalipto.  

Quanto às características da madeira de eucalipto, Oliveira (1999) destaca que 

a mesma apresenta pouco brilho, grã direita a reversa, textura fina a média, macia a 

moderadamente dura ao corte, com cheiro e gosto distinto.  

 

 

 

2.2 PROPRIEDADES DA MADEIRA 



 
16 

 

 

 A fim de obter-se produtos de qualidade tendo a madeira como matéria-prima, 

torna-se imperativo o conhecimento das propriedades, físicas, químicas, anatômicas 

e mecânicas. Essas propriedades são de suma importância na definição do uso da 

madeira para os mais diversos fins. Gonçalves et al. (2009) assinalam, que a 

intensificação no uso da madeira como matéria prima para fins industriais e 

construtivos só pode ocorrer a partir do conhecimento adequado de suas 

propriedades, sejam elas físicas ou mecânicas. 

 

2.2.1 Propriedades físicas 

 

2.2.1.1 Massa específica 

 

Quanto as propriedades físicas da madeira sólida a serem avaliadas, assinalá-

se a massa específica como um dos principais parâmetros de utilização, devido a sua 

relação intrínseca com as demais propriedades e também com a composição celular 

da madeira, expressando sua qualidade final e seu comportamento nos processos 

tecnológicos e industriais (Oliveira et al., 2005; Batista et al., 2010). A massa 

específica da madeira expressa a quantidade de material lenhoso contido em 

determinado volume de madeira ou, de forma inversa, do volume de espaços vazios 

existentes na madeira (MORESCHI, 2012).  

Ainda, Benjamin (2006) afirma que a massa específica é de grande importância 

na caracterização da madeira por sua relação com a organização estrutural da 

mesma. Corroborando, Ruy (1998) relatou que a massa específica da madeira é 

também utilizada como parâmetro de seleção, uma vez que sofre influência genética, 

do ambiente e da interação entre eles. Bowyer et al. (2003) destacam que essa 

propriedade é    fortemente correlacionada com as propriedades mecânicas e 

moderadamente correlacionada coma estabilidade dimensional.   

 Porém, apesar da massa específica ser uma boa indicadora da qualidade da 

madeira, devido a várias correlações com outras propriedades; ela não indica, de 

forma direta e conclusiva, valores das propriedades mecânicas, dimensões de fibras, 

poder calorífico, composição química ou existência de defeitos internos (OLIVEIRA, 
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1990; LIMA et al. 2000). Sendo assim necessário a determinação destas propriedades 

por meio de ensaios.  

 

2.2.1.2 Retratibilidade 

 

Outra importante variável física é a retratibilidade, responsável pela variação 

das dimensões das peças de madeira, que ocorrem quando há redução do teor de 

umidade abaixo do ponto de saturação das fibras (PSF) (OLIVEIRA et al., 2010). A 

madeira comporta-se de maneira diferente nos seus três sentidos anatômicos. No que 

diz respeito à estabilidade dimensional, a maior alteração se manifesta no sentido 

tangencial aos anéis de crescimento, seguida pelo sentido radial, sendo praticamente 

desprezível no sentido longitudinal (KRETSCHMANN, 2010; OLIVEIRA et al., 2010). 

Durlo e Marchiori (1992) relatam que, as variações dimensionais são características 

indesejáveis da madeira, limitando o seu uso para diversas finalidades e exigindo, por 

isso, o emprego de técnicas específicas de processamento e utilização. 

Adicionalmente destaca-se que, uma anisotropia de contração com um valor 

igual a 1 representa uma alteração igual de dimensões nos sentidos radial e 

tangencial, o que seria uma situação considerada ideal e que não provocaria a 

formação de tensões internas (DURLO e MACHIORI, 1992; KLOCK 2000). Durlo e 

Marchiori (1992), em seus estudos apresentaram o seguinte critério de classificação 

da madeira quanto ao parâmetro anisotrópico: 1,2-1,5 – considerado excelente, 1,5-

2,0 - normal, e acima de 2,0 - como ruim.  

Sendo assim, o conhecimento sobre a retratibilidade, de acordo com Silva 

(2002), constitui um importante subsídio para a correta condução do processo de 

secagem e a utilização final do produto, com o intuito de minimizar a ocorrência de 

possíveis defeitos na madeira. Corroborando, Galvão e Jankowsky (1985) assinalam 

que devem ser observados fatores relacionados ao produto final, em que em alguns 

casos exigem madeiras de melhor estabilidade, já que a contração é um dos 

problemas na utilização da madeira serrada. 

 

2.2.2 Propriedades mecânicas 
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  Para Araújo (2007), a determinação das propriedades mecânicas da madeira 

é fundamental para definir adequadamente a aplicação da mesma às mais variadas 

utilizações, especialmente em relação àquelas que requerem uma maior resistência e 

rigidez. Corroborando Stangerlin et al. (2008), afirmam que as propriedades 

mecânicas definem o comportamento da madeira quando submetida a esforços de 

natureza mecânica, permitindo compará-la com outras madeiras de propriedades 

conhecidas e, por analogia, sugerir as provas adicionais necessárias para conhecer 

sua utilização. Já Oliveira (1997) destaca que as madeiras das espécies do gênero 

Eucalyptus não apresenta restrições quanto à resistência mecânica, variando de baixa 

a muito elevada. 

 

2.2.2.1 Flexão estática 

 

Segundo Moreschi (2012), a propriedade mecânica de flexão estática se refere 

ao comportamento que a madeira apresenta ao ser submetida a uma carga aplicada 

em sua face tangencial, com o objetivo de provocar seu flexionamento. Assim, a 

madeira, até determinado ponto, apresenta uma característica elástica, onde se 

cessarmos a força que a deforma, a mesma ainda apresenta capacidade de retornar 

ao seu estado original. A partir do ponto em que a madeira deixa de ser elástica, ela 

passa a ser plástica, ou seja, ela não apresenta mais a capacidade de recompor-se 

ao seu estado original, mesmo quando a força que a deforma é cessada.   

Corroborando, Scanava Junior e Garcia (2004) ressaltam que o módulo de 

ruptura (MOR) e o módulo de elasticidade (MOE) são dois parâmetros frequentemente 

determinados em testes de flexão estática e são se suma importância na 

caracterização tecnológica da madeira, porque ambos estimam a resistência do 

material submetido a uma força aplicada perpendicularmente ao eixo longitudinal da 

peça. Ainda, Pinto (2007) destaca que, por ser um material anisotrópico, a madeira 

possui propriedades mecânicas independentes nas direções dos eixos ortogonais. 

Desta forma, suas propriedades diferenciam com a direção da carga em relação aos 

seus três eixos. 

 

2.2.2.2 Flexão dinâmica 
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O ensaio de flexão dinâmica vislumbra aferir a capacidade que a madeira 

apresenta em absorver o impacto provocado por tensões para além do limite 

proporcional, esta capacidade é denominada: resistência ao impacto. Ou seja, a 

resistência ao impacto de um corpo sólido depende diretamente de sua capacidade 

em absorver energia e dissipá-la por meio de deformações. Alguns fatores podem 

influenciar na resistência ao impacto, tais como, a forma e as dimensões dos corpos-

de-prova, os ângulos das fibras, a massa específica, o teor de umidade, a temperatura 

e as propriedades anatômicas da madeira (MORESCHI, 2012). 

Ainda de acordo com o autor supracitado, a flexão dinâmica tem importância 

na vida prática, especialmente quando se utiliza a madeira como cabos de 

ferramentas, mastros, na construção de escadas, carrocerias, aeronaves e alguns 

determinados artigos esportivos, especialmente, para que se utilize madeiras 

propensas a estes usos de maneira correta.  

 

2.3 SECAGEM 

 

Para os autores Batista et al. (2016), a secagem é, sem sombra de dúvidas, 

umas das etapas mais importantes do processamento primário da madeira sólida na 

indústria madeireira. Corroborando, para Batista et al. (2015) a secagem é um 

processo obrigatório na geração de produtos de madeira sólida devido aos benefícios 

que esta técnica agrega ao material tais como: facilidade de trabalhabilidade em geral 

e redução do risco de ataque de agentes xilófagos. 

Hart (1965) destaca que do ponto de vista físico, a secagem de madeiras pode 

ser definida como um balanço dinâmico entre a transferência de calor do ar para a 

madeira, a evaporação superficial, difusão de umidade através da madeira e o fluxo 

de massa da água capilar. Sendo assim, Baker (1956) salienta que a água na madeira 

se movimenta de regiões de alta umidade para aquelas de menor umidade, implicando 

que a parte externa da madeira deve estar mais seca do que seu interior para que 

ocorra a secagem.  Ainda para o mesmo autor, os elementos situados na superfície 

cedem água para o ar que a envolve, sendo que, quanto mais alta for a temperatura, 

menor a umidade relativa e maior a velocidade de deslocamento do ar, mais 

rapidamente dar-se-á a secagem. 
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 Para madeiras de baixa permeabilidade como as do eucalipto, devido a sua 

própria constituição anatômica, há dificuldade na saída de umidade do seu interior, o 

gênero Eucalytus pode ser considerado então de difícil secagem (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2001). Porém, Ponce (1995) afirma que o eucalipto apresenta sim 

características que dificultam seu aproveitamento, mas não sendo estas dificuldades 

maiores do que da maioria das outras madeiras. 

 

2.3.1 Secagem ao ar livre  

 

De acordo com Susin et al. (2014), a secagem ao ar nada mais é do que o 

empilhamento da madeira serrada em pátios, deixando-a exposta aos fatores 

ambientais, permitindo que a mesma seque naturalmente até atingir a umidade de 

equilíbrio do ambiente. Corroborando os autores Ponce e Watai (1985) destacam que 

o principal objetivo de secar a madeira ao ar livre é fazer com que esta perca a maior 

quantidade de água possível, utilizando as forças da natureza, este método muitas 

vezes é usado como uma secagem parcial ou também como uma secagem completa, 

dependendo do seu uso final. Ainda, Jesus et al. (2016), relatam que dentre os vários 

métodos existentes, a secagem da madeira ao ar livre constitui o mais simples e 

menos oneroso deles. 

Para os autores Silva et al. (1997), na secagem ao ar livre de tábuas, na maioria 

das espécies, ocorre perda de pelo menos metade do teor de umidade das mesmas, 

entre 15 e 30 dias; o restante é eliminado num tempo de 3 a 5 vezes maior, desde que 

as tábuas permaneçam sob as mesmas condições de ambiente. Ainda de acordo com 

os autores supracitados, isto é consequência do estado da umidade da madeira, visto 

que a água livre, que corresponde ao estado acima do ponto de saturação das fibras, 

é evaporada facilmente. 

 Assim, é um método dependente das condições atmosféricas. 

Particularmente, na região Sul do país, onde o processo é mais favorável no período 

da primavera/verão, quando temperatura e insolação são mais intensas e observam-

se menor umidade relativa e precipitação (SANTINI, 1992). 

 

2.3.2 Taxa de secagem  
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De acordo com Santini (1980), a taxa de secagem se refere à quantidade de 

água evaporada num certo intervalo de tempo, em relação à área de evaporação da 

madeira. Por meio dela, pode-se estimar o tempo de secagem de uma determinada 

espécie madeireira, da condição verde até o teor de umidade considerado, a uma 

certa temperatura e umidade do ar. Ainda, para Susin et al. (2014) a taxa de secagem 

depende principalmente da temperatura, da umidade relativa do ar e da velocidade do 

vento.  

Kollmann e Cote (1968) relatam que a estrutura anatômica, a densidade, a 

espessura das tábuas e o conteúdo de umidade são características que afetam a taxa 

de secagem, pois algumas delas dificultam a saída de água durante o processo de 

secagem.  

 

2.3.3 Qualidade da madeira 

 

2.3.3.1 Rachaduras de topo em tora 

 

Calonego e Severo (2005), reportam que o impacto das tensões de crescimento 

sobre a madeira resulta no aparecimento de rachaduras de topo e rachaduras 

internas, no momento em que a tensão é liberada, ou seja, no momento do corte.  

Oliveira et al. (1999) destacam que as árvores com elevados níveis de tensões de 

crescimento desenvolvem rachaduras radiais durante e após o abate, principalmente 

se a madeira é mantida diretamente exposta ao ar livre. Assim, conforme Garcia 

(1995), a zona periférica da tora, sob tração, tende, após a derrubada, a contrair-se e, 

a parte central sob compressão, a expandir-se, causando as rachaduras de topo nas 

toras. 

 

 

 

2.3.3.2 Defeitos pós-desdobro 

 

Para madeiras de eucalipto os defeitos estão normalmente relacionados a 

tensões de crescimento e qualidade do fuste (SANTOS, 2008). Quando ocorre o 

desdobro há liberação de tensões de crescimento, onde pode ocorrer o 
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comprometimento da peça por meio de um dos piores defeitos o arqueamento. 

Segundo Martins (1988), a causa do arqueamento é a diferença na contração 

longitudinal entre laterais da mesma peça da madeira. Neste tipo de empeno, a 

madeira da parte mais central da tora se contrai mais longitudinalmente do que a 

madeira da parte externa e sua remoção da peça traz muitas perdas de material. 

Porém, a utilização do método adequado de desdobro pode diminuir os índices 

de defeitos na peça (FERREIRA et al., 2004), bem como o conhecimento acerca das 

características da madeira. 

 

2.3.3.3 Defeitos pós-secagem  

 

Para Calonego e Severo (2005), o gênero Eucalyptus é, muitas vezes, referido 

como de difícil processamento, em razão dos altos níveis de tensões de crescimento, 

os quais, aliados aos defeitos decorrentes da secagem, dificultam a obtenção de 

material com qualidade superior. Corroborando Martins (1988), afirma que os defeitos 

causam prejuízos para quem conduz o processo de secagem, levando a desestimular 

a utilização de determinadas espécies susceptíveis, contribuindo para a exploração 

seletiva e o reduzido número de espécies atualmente comercializadas. 

De acordo com Brandão (1989), a ocorrência de defeitos na madeira, pode 

estar associada ao processo inicial de formação, ao desdobro e à secagem, na qual 

ocorre grande perda de material. Vermaas (1998a) reporta que a estrutura anatômica 

da madeira limita a movimentação interna de água, e isto, acrescentado a tendência 

do material para o desenvolvimento de tensões durante o processo, pode ocasionar 

vários defeitos. Segundo Galvão & Jankowsky (1985) as rachaduras ocorrem devido 

às diferentes contrações radiais e tangenciais e diferenças de umidade que ocorrem 

na madeira. Os empenamentos (torção, encanoamento, encurvamento, arqueamento) 

ocorrem por duas causas principais: diferença entre as contrações (radial, tangencial) 

na mesma peça ou tensões de crescimento.  

 

2.4 FIBRAS  

 

Fonseca (2012), ressalta que as fibras vegetais apresentam grande importância 

econômica no cotidiano de muitas famílias de países em desenvolvimento, como 
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também no processo industrial de países desenvolvidos e em desenvolvimento, como 

é o caso do Brasil que utiliza as fibras curtas obtidas da madeira de Eucalyptus para 

produção de pasta de celulose, para fabricação de papel. 

As dimensões das fibras são grandes indicadores do potencial de uma madeira 

para a fabricação de celulose e papel. Foelkel (2010) destaca que estas exercem 

influência direta nas variáveis do processo, principalmente no grau de refino, na 

qualidade da pasta e, consequentemente, nas resistências físicas e mecânicas do 

papel. Sendo os parâmetros considerados nos estudos de fibras: o comprimento, a 

largura, a espessura da parede e o diâmetro do lume (CASTELO, 2007).  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA GERAL EMPREGADA PARA REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA 

 

3.1 SELEÇÃO DA MATÉRIA PRIMA E LOCAIS DE ESTUDO 

 

 O material foi amostrado ao acaso, evitando-se indivíduos de bordadura, fuste 

tortuoso e com presença de bifurcação. Com auxílio de motosserra, foi retirada a 

primeira e a segunda tora de cada árvore, com aproximadamente 3 m de 
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comprimento, de cada espécie/híbrido foram amostradas 6 árvores. As características 

das árvores selecionadas encontram-se na Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1- Características das árvores selecionadas para realização da pesquisa 

Clone Local de coleta Espécie/Híbrido DAP médio 

(cm) 

Idade 

(anos) 

1005 Telêmaco Borba-

PR 

E. grandis com E. 

camaldulensis 

17,67 8 

1006 Paragominas -PA E. grandis com E. urophylla 20,93 6 

1007 Capivari do Sul-RS E. grandis 30,37 11 

1008 Capivari do Sul-RS E. grandis 28,22 11 

1009 Telêmaco Borba-

PR 

E. grandis com E. urophylla 22,77 8 

1010 Telêmaco Borba-

PR 

E. grandis com E. urophylla 22,15 7 

*DAP- diâmetro à altura do peito, à 1,3 metros. 

 

 As amostras em estudo, provieram de plantios homogêneos com espaçamento 

2 x 3 metros, localizados nas cidades de: Capivari do Sul-RS, Paragominas-PA e 

Telêmaco Borba-PR, conforme localização no mapa abaixo (Figura 3.1).  

 

 

 

 

 

Figura 3.1- Regiões das coletas.  
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Fonte: Autora, 2017. 

 

 

3.1.2 Clima e solo 

 

A cidade de Capivari do Sul-RS, localiza-se sob as coordenadas 30º08'42" S e 

longitude 50º30'53" O, estando a uma altitude de 12 metros. De acordo com o Centro 

de Sensoriamento Remoto do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – CSR-IBAMA (2011), o clima da região é caracterizado como subtropical, 

com grande amplitude térmica, ocorrência de geadas e neve em algumas regiões 

durante o inverno e temperatura chegando a 35 graus no verão. A precipitação anual 

se situa em torno de 1.200 mm, com pouca variação sazonal.  

Já o município de Telêmaco Borba-PR, localiza-se a uma latitude 24°19'26" S 

e longitude 50°36'57" O, estando a 700 metros de altitude. O clima da região, segundo 

a classificação de Köppen, é Cfa/Cfb, subtropical úmido transicional para temperado 

propriamente dito, em que a temperatura média do mês mais frio é inferior a 16 °C, 
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com ocorrência de geada, e a temperatura média do mês mais quente é superior a 22 

°C e precipitação média anual é 1.490 mm.  

O município de Paragominas-PA situa-se a uma latitude 02º59'45" S e a 

uma longitude 47º21'10" O, estando a uma altitude de 90 metros. O clima é do tipo 

mesotérmico e úmido. A temperatura média anual é de 25º C e o regime pluviométrico 

é de 2.250 mm a 2.500 mm anuais, porém, o período de dezembro a junho concentra 

o maior volume (80%) de precipitação (PARÁ, 2008). 

 

3.2 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

O desdobro das toras de todas as espécies/híbridos foi realizado com auxílio 

de uma serra de fita horizontal simples, com cortes tangenciais e radiais retirando-se 

tábuas (utilizadas no processo de secagem, Capítulo 6) de uma polegada e o 

pranchão central, incluindo a medula, com 8 cm de espessura (utilizado na confecção 

das amostras Cap. 4 e 5), no Laboratório de Produtos Florestais 2 – LPF 2. Após, com 

auxílio de uma serra de fita, aplainadora, serra circular e destopadeira 

confeccionaram-se, do pranchão central, os corpos de prova para cada ensaio físico-

mecânico (Figura 3.2) e secagem (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Croqui de obtenção dos corpos de prova das madeiras de Eucalyptus 

spp. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Figura 3.3- Corpos de prova para o processo de secagem ao ar livre. 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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As metodologias específicas de cada propriedade tecnológica estudada, isto é, 

propriedades físicas, mecânicas, comportamento durante processo de secagem, 

qualidade de produtos serrados e anatomia de fibras estão descritas nos Capítulos 4, 

5, 6, 7 e 8, respectivamente.  

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos diferentes parâmetros aferidos deu-se por meio do delineamento 

inteiramente casualizado (DIC), utilizou-se a análise de variância (teste F a 5% de 

significância), e nos casos em que a hipótese da nulidade foi rejeitada, aplicou-se o 

teste de Tukey (5% de significância) para a diferenciação das médias. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

A correta utilização de qualquer material está associada ao conhecimento de 

suas características, para que se possa empregá-lo, a fim de otimizar sua aplicação, 

deve-se conhecer suas propriedades. Iwakiri et al. (2004) ressaltam a necessidade de 

estudos prognósticos relacionados ao potencial tecnológico de espécies florestais 

alternativas para usos múltiplos, podendo contribuir assim, para o aumento da oferta 

de matéria-prima no setor de indústrias de base florestal.  

Corroborando, Lobão et al. (2004), destacam que o potencial de utilização 

múltipla da madeira de eucalipto tem crescido nos últimos tempos, principalmente 

quando se leva em consideração o conceito de floresta de aplicação ampla, ou seja, 

podem-se conseguir diferentes tipos de floresta para cada um dos produtos a serem 

obtidos, havendo a possibilidade de se explorar todo o potencial do gênero 

Eucalyptus. Porém, para que ensejo do conceito de floresta de aplicação ampla seja 

atingido faz-se de suma importância o conhecimento das características de cada 

espécie florestal, principalmente as de rápido crescimento, com seu amplo leque de 

aplicações.  

Ainda no que tange a utilização industrial da madeira, é desejável que a mesma 

possua uniformidade nas características de cor, densidade básica, resistência 

mecânica e trabalhabilidade. No entanto, é sabido que a madeira é um material 

heterogêneo, o que dificulta o atendimento de todas essas características desejáveis. 

Sendo assim, os plantios clonais de Eucalyptus ganham destaque por possibilitar a 

produção de madeiras mais homogêneas, refletindo em maior qualidade do produto 

final (BATISTA et al. 2010). 

Silva (2002) salienta que a massa específica é uma propriedade muito 

importante que fornece inúmeras informações sobre as características da madeira, 

devido à sua íntima relação com outras propriedades, tornando-se um parâmetro 

muito utilizado na caracterização tecnológica da madeira e na sua qualificação na 

atividade industrial. Klitzke (2007) relacionou que, dentre os fatores inerentes à própria 

espécie de madeira que influenciam na sua secagem, por exemplo, encontram-se a 

estrutura anatômica, a densidade e a anisotropia. O mesmo autor ainda corrobora que 

a mudança de volume verificada na madeira em consequência da desorção e 
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adsorção de água é considerada umas das propriedades físicas mais importantes, 

afetando e limitando a utilização industrial. Klock (2000) relata que contração 

condiciona as deformações das peças de madeira, durante o processo de secagem, 

sendo, portanto, responsável pelos problemas apresentados pela madeira.  

Sendo assim, o objetivo deste capítulo foi determinar e comparar a massa 

específica aparente a 12% de umidade, a massa específica básica e os coeficientes 

de contração radial, tangencial e volumétricos da madeira de seis clones de 

Eucalyptus spp., bem como seu coeficiente anisotrópico.  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Seleção da matéria prima 

 

A seleção da matéria prima utilizada nesse capítulo, para posterior 

caracterização das propriedades físicas das madeiras de Eucalyptus spp. foram 

descritos anteriormente no Capítulo 3. 

 

4.2.2 Determinação das propriedades físicas das madeiras 

 

4.2.2.1 Massa específica básica e aparente 

 

Para determinação da densidade básica foi selecionado um disco sem casca 

de 5,0 cm de espessura de cada tora na região do DAP (diâmetro à altura do peito), 

retirando-se duas cunhas opostas de cada disco. Assim, obtiveram-se cunhas 

diametrais opostas, as quais foram submersas em água até atingirem a saturação. A 

determinação do volume saturado das cunhas realizou-se pelo método de imersão em 

água sobre balança analítica (Figura 4.1), conforme a norma ASTM D 2395 – 93 

(1997). O peso seco foi obtido após a secagem em estufa convencional de laboratório 

a 103 ± 2ºC, por meio de pesagens sucessivas até que fosse aferido peso constante, 

de acordo com norma ASTM D 4442 – 92 (1997).  
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Figura 4.1 – Obtenção do volume saturado das cunhas pelo método de imersão em 

água sobre balança hidrostática. 

 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 

De posse do volume saturado e peso seco das cunhas verificados, efetuou-se 

o cálculo da massa específica básica, conforme Equação 4.1.  

 

𝑀𝑒𝑏 = 𝑀𝑠
𝑉𝑢⁄           (4.1) 

 

Onde: Meb = Massa específica básica (g.cm-³); Ms = Massa seca em estufa a 

103±2°C (g) e Vu = Volume saturado (cm³).  

 

A massa específica aparente foi determinada com a madeira climatizada, tendo 

como base a NBR 7190/97 – Projeto de Estruturas de Madeira. Para tanto, foram 

utilizados os corpos de prova utilizados no ensaio mecânico de flexão dinâmica, onde 

todas as amostras foram pesadas em balança analítica e medidas suas dimensões 

nos três sentidos anatômicos com auxílio de paquímetro digital para a determinação 

da massa específica aparente a 12% de umidade. Conforme equação abaixo:  

 



 
37 

 

                                   𝑀𝑒𝑎 =  𝑃12% ⁄ 𝑉12%         (4.2) 

 

Em que: Mea= massa específica aparente (g.cm-3); P12%= peso das amostras com 

12% de umidade; V12%= volume das amostras com 12% de umidade (cm³). 

 

4.2.2.2 Retratibilidade e anisotropia 

 

 Para a determinação dos coeficientes de contração linear (tangencial, radial e 

longitudinal), contração máxima volumétrica e coeficiente de anisotropia, foram 

utilizados 30 corpos de prova com dimensões 2,0 x 2,0 x 10,0 cm por clone, retirados 

aleatoriamente das extremidades dos corpos de prova de flexão dinâmica, após 

realização do ensaio mecânico.  Os cálculos foram realizados por meio das seguintes 

equações:  

 

Contrações lineares: 

 

𝛽(𝑟, 𝑡, 𝑙) =
𝐷𝑣−𝐷𝑠

𝐷𝑣
∗ 100                    (4.3) 

  

Em que: β (r,t,l) = contração, em uma dada direção (%); Dv = dimensão verde, em 

uma dada direção (cm) e Ds = dimensão seca, em uma dada direção (cm). 

 

A contração volumétrica da madeira foi dada pela diferença entre o volume no 

estado saturado de umidade e no estado seco, em relação ao volume da madeira no 

estado saturado de umidade, conforme Equação 4.4. 

 

𝛽𝑣𝑜𝑙 =
𝑉𝑣−𝑉𝑠

𝑉𝑣
∗ 100                (4.4) 

A partir da contração tangencial (βt) e da contração radial (βr) determinou-se o 

coeficiente de anisotropia (CA), conforme Equação 4.5. 

 

𝐶𝐴 =
𝛽𝑡

𝛽𝑟
                              (4.5) 

 

Em que: CA= coeficiente de anisotropia (adimensional); βt = contração tangencial (%) 

e βr = contração radial (%). 
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4.4.3 Análise estatística  

 

Descrita anteriormente no capítulo 3, item 3.3. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Na Tabela 4.1, encontram-se as médias de densidade básica e aparente dos 

clones por espécie/híbrido. A média geral da densidade básica das espécies/híbridos 

foi de 0,4394 g.cm-3, este valor encontra-se no intervalo esperado para o gênero 

Eucalyptus para madeiras mais jovens, sendo este entre 0,40 e 0,80 g/cm³ de acordo 

com Hillis (2000). Alves et al. (2011) corroboram afirmando que a densidade básica 

da madeira é a quantificação direta do material lenhoso por unidade de volume, 

estando relacionada com as propriedades e características tecnológicas para a 

produção e utilização de produtos florestais. 

 

Tabela 4.1- Média da massa específica básica (Meb) e aparente (Mea) das madeiras 
dos clones de Eucalyptus estudadas.  
 

Clone Espécie/Híbrido Meb (g.cm-3) Mea (g.cm-3) 

1005 E. grandis com E. camaldulensis 0,4735 a 0,53490 b 

1006 E. grandis com E. urophylla 0,4590 ab 0,64597 a 

1007 E. grandis 0,4102 bc 0,47903 b 

1008 E. grandis 0,3930 c 0,51694 b 

1009 E. grandis com E. urophylla 0,4616 ab 0,52320 b 

1010 E. grandis com E. urophylla 0,5102 a 0,53160 b 

 
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade 

 

A massa específica básica do clone 1010 mostrou-se superior as demais em 

estudo, porém não diferindo do 1005, sendo estes valores maiores que o verificado 

por Batista et al. (2010) para E.  grandis (0,45 g.cm-3) e inferiores ao observado por 

Oliveira et al. (2005) para o E. citriodora (0,73 g.cm-3). A madeira do clone 1010 pode 

ser classificada então, como de baixa densidade de acordo com Silveira et al.  (2013), 

onde madeiras de baixa densidade são aquelas que apresentam valores abaixo de 
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0,550 g.cm-³, média densidade entre 0,550 e 0,720 g cm-³, e madeiras pesadas ou de 

alta densidade com valores superiores a 0,730 g cm-³. 

Já o maior valor de massa especifica aparente foi a do clone 1006, seguidas 

das demais sem diferença estatística entre elas.  

Os resultados de retratibilidade da madeira (contração radial, tangencial, 

longitudinal e volumétrica) encontram-se na Tabela 4.2. As médias das contrações 

aferidas neste estudo não diferiram entre si. A contração tangencial apresentou-se, 

de modo geral, superior à contração radial. Kretschmann (2010) reportou a mesma 

tendência em seus estudos e afirma que para as madeiras em geral, a contração no 

sentido tangencial é superior ao sentido radial. Durlo e Marchiori (1992) atribuem essa 

variação as restrições oferecidas pelos raios no sentido radial. 

 

Tabela 4.2- Valores médios da contração da madeira dos clones de Eucalyptus. 
 

Clone Contração da madeira (%) 

Radial Tangencial Longitudinal Volumétrica 

1005 6,597 a 8,367 a 1,500 a 13,509 a 

1006 4,572 a 7,498 a 1,517 a 12,929 a 

1007 4,499 a 6,095 a 0,517 a 12,884 a 

1008 4,120 a 5,486 a 0,255 a 11,398 a 

1009 3,912 a 5,137 a 0,252 a 10,576 a 

1010 2,957 a 4,875 a 0,250 a   9,500 a 

*Médias nas colunas, seguidas por uma mesma letra minúscula, não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey (p > 0,05). 

 

Os valores de contração são menores aos encontrados por Batista et al. (2010), 

onde ao avaliarem a madeira de Eucalyptus saligna aos 11 anos de idade, obtiveram 

valores de contração máxima volumétrica, radial e tangencial de 15,16%, 5,03% e 9,86%, 

respectivamente. Esta diferença pode estar relacionada a idade superior do material em 

relação ao de objeto deste estudo.  

A contração volumétrica apresentou valores entre 13,509 e 9,500%, de acordo 

com Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1985), madeiras com contração volumétrica 

entre 12,33 e 19,39% são consideradas de média retração e inferiores de pouca retração. 

Sendo assim, as madeiras dos clones podem ser classificadas como de média a baixa 

retração. Os valores determinados neste estudo estão condizentes com outros obtidos 
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para madeira adulta, por diversos autores como: Oliveira et al. (2010), Scanava Junior e 

Gracia (2004) e Muller et al. (2014). 

Quanto ao fator anisotrópico, determinado como sendo a relação entre a 

retratibilidade na direção tangencial, dividida pela mesma propriedade na direção 

radial, mostrou-se semelhantes entre os clones, e as suas médias não diferiram 

estatisticamente, a média geral de foi de 1,803 g.cm-3 (Tabela 4.3). 

 
Tabela 4.3- Valores médios do fator anisotrópico das madeiras dos clones de 
Eucalyptus. 
 

Clone Espécia/Híbrido Anisotropia  

1005 E. grandis com E. camaldulensis 2,274 a 

1006 E. grandis com E. urophylla 2,195 a 

1007 E. grandis 2,168 a 

1008 E. grandis 1,705 a 

1009 E. grandis com E. urophylla 1,641 a 

1010 E. grandis com E. urophylla 0,738 a 

*Médias nas colunas, seguidas por uma mesma letra minúscula, não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey (p > 0,05). 

 

 

Os valores médios do fator anisotrópico encontrados para esse estudo, 

situados entre 2,274 e 0,738, caracterizam a madeira de maneira geral como normal, 

de acordo com o índice determinado por Durlo & Marchiori (1992). Ainda, Scavanaca 

& Garcia (2004) afirmaram que, quanto mais próximo de 1 melhor é a madeira para 

marcenaria. A importância desse índice, no entanto, é que, quanto maior for o seu 

distanciamento da unidade, mais propensa será a madeira a fendilhar e empenar 

durante as alterações dimensionais provocadas pela variação higroscópica 

(OLIVEIRA et al. 2010).  

Kollmann e Côté Júnior (1968) afirmam que quanto maior a densidade da 

madeira, maiores são a contração e o inchamento volumétricos, havendo uma relação 

praticamente linear entre essas propriedades. Porém, principalmente para o caso do 

gênero Eucalyptus, há controvérsia em tal afirmação. Corroborando, os autores Malan 

e Verryn (1996), trabalhando com E. grandis e híbridos desta com outras três 

espécies, não encontraram correlações entre a densidade básica e as retrações da 
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madeira. Para este estudo, as madeiras foram classificadas como de baixa densidade, 

apresentando diferença estatística entre as mesmas, porém com resultados 

semelhantes de retratibilidade, que não diferiram entre si. Sendo assim, também não 

foi verificado relação linear entre as propriedades de densidade e retratibilidade.  

 

 

4.4 CONCLUSÃO 

 

 

 -Não foi verificado relação linear de massa específica das madeiras em estudo 

e contração radial, tangencial, longitudinal e volumétrica, evidenciando que nem 

sempre há a relação esperada, de quanto maior a densidade maior contração; 

- De modo geral, as espécies em estudo possuem madeira de média a baixa 

retratibilidade, estando, ainda assim, dentro dos limites apresentados na literatura 

para o gênero Eucalyptus; 

-Os valores de fator anisotrópico encontrados nas madeiras deste estudo, de 

maneira geral, podem ser considerados bastante satisfatórios, apresentando 

estabilidade dimensional normal. 
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CAPÍTULO 5- PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS MADEIRAS DE CLONES DE 

Eucalyptus spp. 

 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Informações acerca das propriedades mecânicas de qualquer material são de 

suma importância no que tange a qualidade do mesmo, por meio da aferição das 

propriedades mecânicas de determinado material direciona-se seu uso e assim, o 

melhor aproveitamento do mesmo. No caso da madeira, de posse destas informações 
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é possível vislumbrar suas aplicações dentro do limite de sua resistência direcionando 

a madeira para determinados fins, principalmente o estrutural.  

O gênero Eucalyptus apresenta um grande leque de espécies, o que o torna 

grande detentor do potencial fomentador da indústria dos diferentes setores 

madeireiros. Com vistas ao uso múltiplo, Oliveira (1997) acrescenta que o gênero 

Eucalyptus não apresenta restrições quanto à resistência mecânica que pode variar 

de baixa a muito elevada devido, principalmente, a existência de mais de 600 

espécies, adaptadas aos mais diferentes tipos de solo e condições climáticas. 

 A clonagem de árvores de Eucalyptus spp surge como alternativa e ganha 

destaque promovendo a homogeneização das propriedades tecnológicas da madeira, 

bem como seu desempenho industrial. Porém, Evans et al. (2000) afirmam que 

existem importantes variações nas propriedades físico-mecânicas entre as árvores, 

mesmo quando as mesmas são provenientes do mesmo clone e do mesmo sítio. Esta 

diferença, pode ser atribuída às características biológicas das árvores, Tonini et al. 

(2004) ressalta que as características de maior importância econômica são 

quantitativas, e pequenas variações no ambiente podem ser suficientes para provocar 

modificações fenotípicas significativas. 

Adicionalmente, as propriedades mecânicas deliberam sobre o comportamento 

da madeira quando submetida a esforços permitindo compará-la com outras de 

propriedades previamente conhecidas (STANGERLIN et al., 2008). A falta deste 

conhecimento, faz com que a madeira venha a ser empregada de modo errôneo e 

muitas vezes causando prejuízos às indústrias.  

Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar algumas propriedades mecânicas, 

resistência à flexão estática (avaliadas, respectivamente, pelo módulo de elasticidade 

– MOE e pelo módulo de ruptura – MOR) bem como, a resistência à flexão dinâmica 

de seis espécies/híbridos clonais de Eucalyptus spp.  

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Seleção da matéria prima  
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A seleção da matéria prima utilizadas nesse capítulo, para posterior 

caracterização das propriedades mecânicas das madeiras de Eucalyptus spp., já 

foram descritos anteriormente no Capítulo 3. 

 

5.2.2 Amostragem 

 

Após a retirada do pranchão central de 8 cm de cada tora, processo reportado 

no Capítulo 3, foram confeccionadas as amostras. Os procedimentos de confecção, 

dimensões, condicionamento e ensaio dos corpos de prova para os testes mecânicos 

seguiram a recomendação da norma D143-94 - ASTM (2005) e o teste de flexão 

dinâmica que foi realizado conforme a norma NF B51009 da Association Francaise de 

Normalization (AFN, 1942).  Os testes mecânicos realizados foram flexão estática e 

dinâmica (Figuras 5.1 e 5.2). As dimensões, velocidade dos ensaios e número de 

amostras, para cada uma das propriedades que foram analisadas, são apresentadas 

na Tabela 5.1.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.1 – Dimensões, velocidade de ensaio e número dos corpos de prova que 

foram utilizados na determinação das propriedades mecânicas. 

 

Propriedades 

mecânicas 

Dimensões dos 

corpos de prova 

Velocidade do 

ensaio (mm/min) 

Número de 

amostras 

Flexão estática 2,5 x 2,5 x 41,0 1,3 60 

Flexão dinâmica 2,0 x 2,0 x 30,0 - 60 

Fonte: Adaptação de ASTM, 2005. 

 

Após as confecções, os corpos de prova foram acondicionados em câmara 

climatizada a uma temperatura de 20°C e 65% de umidade relativa, em que 

permaneceram até atingirem uma umidade de equilíbrio em torno de 12%.  
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O ensaio de flexão dinâmica realizou-se no pêndulo de Charpy e os demais 

foram executados na Máquina Universal de ensaios mecânicos, ambos no Laboratório 

de Produtos Florestais da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

 

Figura 5.1- Máquina de ensaios utilizada (a) e detalhe do teste de flexão estática (b). 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2- (a) Pêndulo de Charpy utilizado para fazer os testes de flexão dinâmica ou 

“resistência ao choque”, (b) Representação da batida do martelo no corpo de prova. 
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Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Após a queda do pêndulo, ocorre o impacto com a amostra, obtendo-se o 

trabalho absorvido (W) em Joule, na escala graduada da máquina. Os dados obtidos 

no ensaio de flexão dinâmica foram convertidos de joule para kgm utilizado a relação 

1 joule = 0,101972 kgm. Em seguida, de acordo com a L'A Association Francaise de 

Normalization (AFN, 1942), estimou-se o coeficiente de resiliência (K) e a cota 

dinâmica (CD), utilizando para isso as Equações 5.1 e 5.2, respectivamente para fins 

de comparação com outros estudos. Adicionalmente aferiu-se a resistência da 

madeira a flexão dinâmica (fbw) de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997), por meio 

da equação 5.3. 

 

K =
W

b.(h
10
16)

         (5.1) 

 

Em que: K = coeficiente de resiliência (MPa.m); W = trabalho absorvido para romper 

o corpo-de-prova (J); b e h = dimensões transversais do corpo-de-prova (cm). 

 

a 

 

b 
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CD =
K

ρaparente
2        (5.2) 

 

Em que: CD = cota dinâmica; K = coeficiente de resiliência (MPa.m); ρap = densidade 

aparente (g/cm³). 

 

fbw =
1000.W

b.h
        (5.3) 

 

Em que: fbw= resistência ao impacto, em KJ/m²; W=energia necessária para fraturar o 

corpo-de-prova (trabalho absorvido), em Joules (J); b e h = dimensões transversais 

do corpo-de-prova (mm). 

 

 

5.2.3 Análise estatística  

 

Descrita anteriormente no capítulo 3, item 3.3. 

 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

De acordo com os valores médios encontrados e classificação das madeiras 

reportada por Silveira et al. (2013) para massa específica básica (Tabela 5.2), as 

madeiras objetos deste estudo, de modo geral, classificam-se como leves e apenas o 

clone 1010 é considerado moderadamente pesado. Estes valores encontram-se 

consoantes aos encontrados por Alves et al. (2011) em estudos com Eucalyptus 

benthamii e um híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, 0,472 e 0,499 

g.cm-3, aos 6 e 7 anos de idade, respectivante e por Trugilho et al. (2014) avaliando 

cinco espécies de Eucalyptus spp. aos quatro anos de idade. É sabido que há 

implicações entre a massa específica e propriedades mecânicas, sendo essas já 

reportadas por Forest Products Laboratory (2010). Espera-se, então, que as 
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espécies/híbridos classificadas como leves apresentem limitações quanto às suas 

aplicações no mercado, por possuírem menores resistências mecânicas em 

detrimento das madeiras classificadas como pesadas.  

 

Tabela 5.2- Valores médios das massas especificas básica e aparente para os clones 

de Eucalyptus spp. 

 

Clone Espécie/Híbrido Meb (g.cm-3) Mea (g.cm-3) 

1005 E. grandis com E. camaldulensis 0,4735 a 0,53490 b 

1006 E. grandis com E. urophylla 0,4590 ab 0,64597 a 

1007 E. grandis 0,4102 bc 0,47903 b 

1008 E. grandis 0,3930 c 0,51694 b 

1009 E. grandis com E. urophylla 0,4616 ab 0,52320 b 

1010 E. grandis com E. urophylla 0,5102 a 0,53160 b 

*Médias nas colunas, seguidas por uma mesma letra minúscula, não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey (p > 0,05). 

 

 

A Tabela 5.3, ilustra os valores de MOE, MOR paras as espécies/híbridos 

clonais de Eucalyptus spp. É possível visualizar que os clones 1008, 1009 e 1010 

apresentam os maiores valores de MOE não se diferenciando entre si. Os clones 1005 

e 1010 apresentam as maiores massas específicas entre os materiais em estudo, 

estes valores corroboram com os encontrados na literatura para as madeiras de 

Eucalyptus spp., por diversos autores como Beltrame et al. (2015) em estudo com 29 

clones de eucaliptos, Eleotérito et al. (2015) avaliando seis espécies de eucalipto e 

por Lima et al. (2007), avaliando a madeira de Eucalyptus spp. com 16 anos de idade. 

Para este estudo, maiores massas específicas implicaram, de maneira geral, em 

maiores MOE e MOR. 

 

 

 

Tabela 5.3 - Valores médios do módulo de elasticidade (MOE) e módulo de ruptura 

(MOR) para o ensaio de flexão estática para as madeiras de clones de Eucaliptos. 
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Clone Espécie/Hibrído MOE (MPa) MOR (MPa) 

1005 E. grandis com E. camaldulensis 8686,43 ab 80,360 ab 

1006 E. grandis com E. urophylla 5645,39 b 53,07 c 

1007 E. grandis 5583,22 b 67,91 bc 

1008 E. grandis 9245,31 a 74,03 b 

1009 E. grandis com E. urophylla 11933,02 a 95,11 a 

1010 E. grandis com E. urophylla 10955,89 a 80,92 ab 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5% de 

probabilidade. 

 

 

 

Na Tabela 5.4 é possível visualizar os valores médios do trabalho absorvido 

(W), o coeficiente de resiliência (K), a resistência ao impacto (fbw) e cota dinâmica 

(CD) das madeiras de Eucalyptus spp., nas condições de equilíbrio a 12% de umidade 

e ao PSF. 

 Beltrame et al. (2010) em estudo de resistência ao impacto para madeira 

Luehea divaricata, com densidade aparente de 0,62 g.cm-³ obtiveram valor superior 

(67,07 KJ.m-2) quando comparada com as variáveis apresentadas na Tabela 5.4. Já 

Beltrame et al. (2013), em estudos com Platanus x acerifolia com massa específica 

aparente de 0,68 g.cm-3, apresentou valor de Fbw (48,32 KJ.m-2) semelhante às 

verificadas para este estudo (de 30,356 a 50,440 KJ.m-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.4 - Valores médios do trabalho absorvido (W), coeficiente de resiliência (K), 

cota dinâmica (CD), resistência ao impacto (fbw) e massa específica aparente a 12% 

para as madeiras de clones de Eucaliptos.  

 

Clone Mea (g.cm-3) Fbw (KJ.m-2) W (Kgm) K (Kgf.cm-2) CD 
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1005 0,534 b 43,836 ab 1,864 ab 0,584 ab 2,017 a 

1006 0,645 a 30,356 b 1,209 b 0,395 b 0,973 b 

1007 0,479 b 36,260 ab 1,624 ab 0,487 ab 2,084 a 

1008 0,516 b 50,440 a 1,770 ab 0,647 a 2,406 a 

1009 0,523 b 48,859 a 1,995 a 0,645 a 2,358 a 

1010 0,531 b 38,046 ab 1,522ab 0,506 ab 1,895 a 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5% de 

probabilidade. 

 

 

 Os valores de trabalho absorvido (W) observados para este estudo estão no 

intervalo de 1,209 a 1,995kgm. Almeida et al. (2014) ao estudarem a resistência ao 

choque de seis espécies florestais, observaram que as madeiras de Corymbia 

citriodora e Pinus oocarpa, massa específica aparente de 0,99 e 0,50 g.cm-3, 

apresentaram valores de 4,58 e 2,38 Kgm para o trabalho absorvido. Stolf et al. (2014) 

também verificaram valores superiores de K estudando a tenacidade de Eucalyptus 

grandis, Pinus elliottii e Corymbia citriodora, 6,04, 3,92 e 2,32 Kgm, respectivamente. 

Essa superioridade de valores de trabalho absorvido verificada pelos autores 

supracitados e esse estudo, pode ser explicado pela diferença de idade. 

Corroborando, Haselein et al. (2002) destacam que as propriedades mecânicas da 

madeira são influenciadas por diversos fatores, dentre estes, a posição na árvore, a 

umidade, o tempo de duração da carga e a estrutura anatômica da madeira.  

 As madeiras objetos deste estudo são classificada como resistentes ao impacto 

de acordo com a classificação de Carvalho (1996), apresentando coeficientes de 

resiliência dentro do intervalo de 0,4 a 1,0 kgf.cm-2, com destaque aos clones 1008 e 

1008, que apresentaram maiores valores de K dentre os demais, com massas 

específicas aparentes de 0,516 e 0,523 g.cm-3 e K de 0,647 e 0,645 kgf.cm-2, 

respectivamente.  

Beltrame et al. (2010), afirmam que para uma madeira ser considerada 

resiliente, ou seja, de alta resistência ao impacto, o valor de Cota Dinâmica (CD) deve 

ser superior a 1,2, sendo esta a capacidade do material em suportar impacto. 

Considerando os valores deste estudo, pode-se afirmar que todas as madeiras, 

excetuando-se o clone 1006, definem-se como resiliêntes.  
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5.4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados deste estudo, maiores massas específicas, de 

modo geral, apresentaram maiores MOE e MOR, excetuando-se o clone 1006, o qual 

não apresentou tal relação. Adicionalmente, pode-se apreciar que as madeira das 

espécies/híbridos de Eucalyptus podem ser consideradas, de maneira geral, como 

resistentes à impactos e resiliêntes.  
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CAPÍTULO 6- CURVA CARACTERÍSTICA E TAXA DE SECAGEM AO AR LIVRE 

DA MADEIRA DE SEIS CLONES DE Eucalyptus spp. 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

 Para que a madeira possa vir a ser utilizada como matéria prima de produtos 

manufaturados é indispensável que a mesma passe pelo processo de redução de 



 
55 

 

umidade, até um teor desejado para determinada finalidade, agregando assim, maior 

valor ao produto final. A secagem proporciona à madeira algumas vantagens como: 

redução do seu peso e assim diminuição do valor do transporte, maior estabilidade 

dimensional e diminuição do ataque de organismos xilófagos. Porém, deve-se 

observar a condução correta do processo de secagem a fim de minimiza-se defeitos 

a posteriori ao mesmo, sendo assim, faz-se de suma importância o conhecimento do 

comportamento das diferentes espécies madeireiras durante este processo, para que 

as perdas de matéria prima sejam minimizadas, a fim de maximizar seu 

aproveitamento na indústria.  

No início do processo de secagem, a perda de água é rápida, pois a madeira 

apresenta elevada umidade. À medida que a umidade da madeira vai aproximando-

se da umidade de saturação das fibras, em torno de 30%, a perda de água torna-se 

mais difícil e consequentemente a secagem torna-se mais lenta (JANKOWSKY, 

1990). Simpson (1991) afirma que a água na madeira se movimenta de locais de maior 

teor de umidade para as de menor, podendo ser dividida em duas fases: movimento 

da água no interior para a superfície e remoção da água desde a superfície. 

A secagem ao ar livre apresenta-se como um método bastante eficiente para 

redução de umidade, principalmente na fase inicial onde a perda de umidade dá-se 

de forma rápida, de baixo custo de instalação, porém com o inconveniente de 

demandar maior tempo em relação aos demais métodos até que o teor de umidade 

da madeira passe do PSF (ponto de saturação das fibras) até o teor desejado. A 

instalação é de forma simples, mas deve-se observar alguns cuidados, como: a pilha 

deve ficar em lugar seco e arejado, preferencialmente em local ensolarado, se 

possível utilizar cobertura para as pilhas, a fim de evitar-se a incidência direta dos 

raios solares e da chuva, além disso Santini (1992) sugere a montagem da pilha sobre 

uma base de 50 cm acima do nível do solo, proporcionando boa ventilação.  

É sabido que, de maneira geral, as madeiras de folhosas secam mais 

lentamente que as madeiras de coníferas, devido à sua estrutura anatômica 

(SANTINI, 1992). Corroborando Jankowsky (1995), a madeira de eucalipto, de forma 

geral, é de difícil secagem, pois seca lentamente, além disso, com alta propensão a 

defeitos.  

Visando obter informações para otimizar o processo de secagem natural da 

madeira serrada de seis clones comerciais de Eucalyptus, o presente trabalho teve 

como objetivo principal determinar a perda de umidade em função do tempo por meio 
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da curva característica de secagem e taxa de secagem das mesmas durante o 

processo de secagem ao ar livre.  

 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.2.1 Seleção da matéria prima  

 

  A seleção da matéria prima utilizada nesse capítulo, para posterior 

caracterização do ensaio de secagem ao ar livre, foi descrita anteriormente no 

Capítulo 3. 

 

6.2.2 Amostragem  

 

 Para a realização do ensaio de secagem ao ar livre foram utilizados 15 corpos 

de prova com dimensões de 2,5 x 10,0 x 120 cm³ por espécie/híbrido, retirados 

aleatoriamente das toras seccionadas.  

 

6.2.3 Condução da secagem 

 

6.2.3.1Teor de umidade 

 

 Para a verificação da umidade da madeira, foram utilizadas 8 amostras de 

controle de secagem para cada clone, componentes da pilha respectivamente. Estas 

amostras foram confeccionadas a partir de tábuas cortadas tangencialmente e 

radialmente, como mostra a Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1- Metodologia adotada para a confecção das amostras controle de secagem. 
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Fonte: Autora, 2017. 

 

 

 Antes da secagem da madeira, o teor de umidade inicial de cada amostra foi 

calculado por meio da média aritmética das duas seções (B) (Figura 6.1). O teor de 

umidade de cada seção foi determinado pela equação 6.1 abaixo: 

 

TU= 
𝑃𝑈−𝑃𝑆 

𝑃𝑆
 X 100           (6.1) 

 

Onde: TU: teor de umidade da seção em porcentagem; Pu: peso úmido da seção em 

gramas; Ps: peso seco da seção em gramas.     

 

 As amostras de controle foram imediatamente pesadas em balança de precisão 

de 0,01g para a obtenção do peso inicial. Posteriormente, os corpos de prova foram 

dispostos sobre uma estrutura (Figura 6.2) elevada a 0,5 m do chão e coberta para 

que houvesse uma maior circulação do ar, as mesmas permaneceram nesta estrutura 

até atingirem o teor médio de umidade igual a aproximadamente 17,4%, teor de 

umidade de equilíbrio para madeira na região central do Rio Grande do Sul. 

 Em cada pilha de madeira foram colocadas duas amostras de controle em 

locais diferentes de fácil remoção e reposição, de modo a permitir uma medição real 

e representativa do teor de umidade das mesmas. O teor de umidade de cada pilha 

foi calculado por meio da equação 6.2 abaixo. 
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Tua= 
𝑃𝑎(𝑇𝑢𝑖+100)

𝑃𝑖
 -100           (6.2) 

 

Onde: TUa: teor de umidade atual (%); Pa: peso atual da amostra (g); Pi: peso úmido 

da amostra (g); TUi: teor de umidade inicial (%). 

 

 

Figura 6.2- Pilhas de secagem. 

 

Fonte: Autora, 2017. 

6.2.3.2 Taxa de secagem  

 

A massa úmida inicial das amostras foi obtida em balança digital de precisão 

igual a 0,01 g, enquanto as dimensões iniciais (largura, espessura e comprimento) 

foram obtidas com paquímetro digital, com precisão de 0,01mm. Durante o ensaio de 

taxa de secagem acompanhou-se a perda de massa dos corpos de prova, em balança 

digital. A taxa de secagem foi determinada a partir da seguinte equação, descrita por 

Santini (1980): 
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𝑇𝑠 =  
𝑄𝑎𝑒

𝐴𝑒 × 𝑇
                     (6.3) 

 

Onde: Ts = Taxa de secagem (g/cm2 h); Qae = Quantidade de água evaporada (g); 

Ae = Área superficial da peça (cm2); T = Tempo de secagem decorrido (horas).  

 

 Determinou-se a taxa de secagem para cada uma das amostras controle, 

sendo considerada para a repetição, a média da unidade amostral. 

 

6.2.3.3 Umidade de equilíbrio  

 

A estimativa da umidade de equilíbrio da madeira foi obtida pelo uso da 

equação de Simpson (1971) e dados climatológicos provieram do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) para a cidade de Santa Maria-RS. 

 

6.2.3 Análise estatística  

 

Descrita anteriormente no capítulo 3, item 3.3. 

 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 6.3 ilustra as curvas de secagem de todos os clones, relacionado o 

teor de umidade inicial da madeira, com o tempo de secagem decorrido até 17,4% de 

umidade, umidade de equilíbrio médio anual para o município de Santa Maria-RS, de 

acordo com Susin et al. (2014). É possível visualizar que as curvas de secagem não 

apresentam região ou fase em que a taxa de secagem é constante, mesmo com teores 

de umidade acima do PSF, caracterizando as madeiras como impermeáveis, 

resultados semelhantes foram reportados por Rezende et al. (2015), em estudos de 

secagem por vaporização em E. grandis. 
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Na Tabela 6.1 observa-se a umidade inicial média de cada clone e o tempo de 

secagem. O processo de secagem iniciou-se dia 14/05 com término no dia 

19/07/2016. Os dados climatológicos referentes ao período de secagem de ambas as 

remessas estão descritos na Tabela 6.2 abaixo. 

 

Figura 6.3- Curva de secagem das amostras de madeira de eucalipto em função do 

teor de umidade inicial e tempo decorrido em dias. 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na Tabela 6.1, é possível visualizar o teor de umidade médio inicial de cada 

clone e o tempo decorrido até atingir o teor médio de umidade de equilíbrio, bem como 

o valor médio do mesmo. Nota-se que as curvas são apresentam semelhança entre 

si, evidenciando o comportamento típico do gênero Eucalyptus. 

Jankowsky et al. (2010), estudando a influência da resinagem na secagem e 

qualidade em madeiras do gênero Pinus, encontrou umidade de equilíbrio da madeira 

variando de 11,0% a 12,6% para o Pinus hondurensis e 10,7% a 11,7% para o Pinus 

elliottii e concluiu ainda que para a secagem ao ar livre satisfatória dessas espécies é 

esperado um período de 70 dias e de 90 dias de secagem, respectivamente. No 
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presente trabalho, as madeiras de eucaliptos atingiram a umidade de equilíbrio 

esperada com aproximadamente 67 dias para todas as espécies/híbridos em estudo.  

 

Tabela 6.1- Teor de umidade das amostras e tempo decorrido. 

Amostra Tui médio (%) Dias Tuf médio (%) 

1005 91,23 67 18,06 

1006 116,14 67 17,10 

1007 108,70 67 20,19 

1008 107,23 67 17,12 

1009 112,36 67 19,78 

1010 139,61 67 16,89 

Média 112,54 - 18,19 

 

 

Corroborando Rosso (2006) reportou que, no inverno para a região de Santa 

Maria-RS, a madeira de Eucalyptus saligna apresentou teor de umidade inicial de 85% 

e passou pelo processo de secagem ao ar livre até atingir 24%, em 39 dias. Já Santos 

(2002) verificou valores superiores secando Eucalyptus grandis por 77 dias até 25% 

de umidade final. Sendo assim, os valores apresentados de teor de umidade inicial e 

o tempo de secagem até as madeiras atingirem aproximadamente 17,4% de umidade 

final, estão de acordo com a literatura e o esperado.  

Na Tabela 6.2, estão descritos os dados climatológicos para a cidade de Santa 

Maria e a umidade de equilíbrio média da madeira para cada mês do período de 

estudo. Particularmente, na região Sul do país, o processo de secagem é mais 

favorável no período da primavera/verão, quando temperatura e insolação são mais 

intensas e observam-se menores umidades relativa e precipitação (SANTINI, 1992). 

No entanto, este estudo foi conduzido no período de outono/inverno, sendo assim, 

estas mesmas madeiras podem apresentar melhores resultados no período citado 

pelo autor acima. Adicionalmente, observa-se que a estimativa da umidade de 

equilíbrio fornecida pela equação de Simpson, teve boa precisão para este estudo, 
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sendo a umidade final média aferida para as madeiras de 18,19 e pela equação 

18,11%.  

 

Tabela 6.2- Condições climáticas de Santa maria, RS (18 de março a 19 de julho de 

2016). 

Mês       Março      Abril Maio Julho Julho 

Precipitação (mm) 163,6 155 77,8 9,40 94,40 

Temperatura (ºC) 20,78 21,26 13,68 10,42 14,12 

Umidade Relativa (%) 87,89 85,69 90,24 87,28 84,34 

Umidade de Equilíbrio 19,84 18,79 20,99 19,37 18,11 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2016). * Umidade de equilíbrio estimada pela 
equação de Simpson (1971). 

 

Na Tabela 6.3 são apreciados os valores médios de massa específica aparente 

e a taxa de secagem de cada espécie/híbrido. O clone 1006 possui a maior massa 

especifica aparente e também a maior taxa de secagem em relação aos demais. A 

madeira pode ser classificada segundo classes de densidade básica em: leve, onde a 

densidade é menor que 0,50 g/cm3, média, quando a densidade se encontra entre 

0,50 g/cm3 e 0,72 g/cm3, e pesada, se a densidade for maior que 0,72 g/cm3 (MELO, 

CORADIN e MENDES, 1990). Sendo assim, a madeira do clone 1006 pode ser 

considerada de média densidade, no entanto foi a espécie/híbrido que apresentou 

maior taxa de secagem seguido dos demais.  

 

 

 

Tabela 6.3 -Taxas médias de secagem, por clone. 

 

Clone Espécie/Hibrído Mea (g.cm-3) Taxa de secagem 

(g/cm²h)10-3 

1005 E. grandis com E. camaldulensis 0,53490 b 0,16217 c 

1006 E. grandis com E. urophylla 0,64597 a 0,26530 a 

1007 E. grandis 0,47903 b 0,19740 bc 

1008 E. grandis 0,51694 b 0,19807 bc 

1009 E. grandis com E. urophylla 0,52320 b 0,17530 c 
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1010 E. grandis com E. urophylla 0,53160 b 0,23513 ab 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade. 

 

A massa específica é uma variável de grande importância na taxa de secagem, 

pois normalmente quanto maior a massa específica menor a permeabilidade da 

madeira e mais lenta deverá ser a sua secagem, seja natural ou artificial.Todavia, 

ocorrem exceções ocasionadas por características de permeabilidade, como a 

presença de algumas substâncias no interior da célula (KLITZKE, 2003), as maiores 

dificuldades na secagem, são reportadas para espécies categorizadas na classe 

mediana a pesada. Para este trabalho, o clone 1006, apesar da madeira ser 

considerada de média densidade, apresentou-se, de maneira geral, de fácil secagem, 

com maior taxa de secagem dentre os materiais estudados. Batista et al. (2016) 

também observaram comportamento semelhante à do clone 1006, ao aferirem a taxa 

de secagem das madeiras de E. saligna, E. grandis e E. dunnii durante secagem 

convencional. Os autores relataram que era esperado que a madeira de E. dunnii, 

com densidade básica de 0,56 g.cm-3, maior densidade dentre as avaliadas, 

apresentasse menor taxa de secagem. Porém, este resultado não foi observado, pois 

a madeira de E. dunnii, comportou-se igual as demais, os autores ainda, ressaltam 

que a taxa de secagem não foi uma boa ferramenta para predição da qualidade da 

secagem convencional, porque as médias não diferiram entre as espécies, 

impossibilitando qualquer associação.  

Rosso (2006) ao utilizar a mesma metodologia para aferição da taxa de 

secagem avaliando a qualidade das madeiras de E. grandis, E. saligna e E. citriodora 

(Corymbia citriodora) combinada (ao ar livre e convencional) durante as estações de 

inverno e verão, reportou valores semelhantes à deste estudo de taxa de secagem 

tanto no período de inverno quanto verão. Corroborando Batista (2009) verificando a 

taxa de secagem das madeiras de E.saligna, E.grandis e E. dunnii, durante processo 

de secagem convencional, verificou uma taxa média de secagem para as três 

espécies de 1,9 g/cm²h.10-3 (0,0190 g/cm².h), semelhante às médias do presente 

estudo, no entanto, durante secagem ao ar livre.  

 Na Figura 6.4 estão ilustradas as taxas de secagem em função do teor de 

umidade para as espécies/híbridos. Nota-se por meio desta, que as inclinações iniciais 

das curvas são maiores num primeiro momento, indicando uma maior taxa inicial de 
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secagem. Ao final da curva observa-se que as madeiras se estabilizaram próximo a 

50%, decrescendo a taxa de secagem.  

 

 

Figura 6.4. Gráfico da taxa de secagem em função do teor de umidade para as 

madeiras de Eucalipto.  

 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 

 Quanto a taxa de secagem referente ao período total de avaliação, a madeira 

que apresentou maior valor foi a do clone 1006 seguidas pelas demais, as menores 

taxas foram as dos clones 1005 e 1009, com massas especificas aparente 

semelhantes.  

 

6.4 CONCLUSÃO 

 

Com base na análise e discussão dos resultados obtidos, é possível concluir: 
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- As curvas de secagem das madeiras de eucalipto em estudo não apresentaram taxa 

de secagem constante, o que permite caracterizar as espécies como sendo 

impermeáveis; 

- As maiores perdas de umidade para todas as espécies/híbridos ocorreram nas 

primeiras semanas de secagem; 

- A madeira do clone 1006 apesar de ser caracterizada como de média densidade, 

apresentou a maior taxa de secagem. 
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CAPÍTULO 7- QUALIDADE DAS MADEIRAS DE CLONES DE Eucalyptus PARA 

PRODUÇÃO DE SERRADOS  

 

7.1 INTRODUÇÃO  

 

 As madeiras do gênero Eucalyptus apresentam-se como uma excelente fonte 

de matéria prima às indústrias de madeira serrada, sendo muito quista principalmente 
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por seu uso múltiplo. Porém, devido à grande gama de espécies do gênero, faz-se 

suma importância que a qualidade de produtos serrados seja aferida. É sabido que 

para madeiras de eucalipto, de maneira geral, os defeitos estão normalmente 

relacionados a tensões de crescimento e qualidade do fuste (RAYMOND et al., 2004). 

Quando ocorre o corte da árvore, ainda no florestamento, e durante o processo de 

desdobro há a liberação destas tensões residuais, onde pode ocorrer o 

comprometimento da utilização das peças por meio de defeitos da madeira, resultante 

da liberação destas tensões.  

Corroborando Beltrame et al. (2012) destacam que a verificação dos defeitos 

da madeira pós secagem, ao mesmo tempo, também é confiável com vistas à seleção 

de árvores menos propensas a apresentar tais defeitos na formação de peças sólidas, 

as quais podem ser indicadas para programas de melhoramento genético. Ainda 

Beltrame et al. (2015) afirmam que dada a problemática da falta de informações 

efetivas sobre a qualidade da madeira de clones híbridos do gênero Eucalyptus que 

possibilitem a indicação dos genótipos mais adequados para o emprego em 

programas de melhoramento genético, faz-se necessário o conhecimento sobre o 

comportamento da madeira de clones do gênero Eucalyptus disponíveis no mercado 

para que seja maximizado o aproveitamento deste material nas industrias 

alavancando lucros e diminuindo prejuízos.  

Segundo Kikuti, Fier e Calori (1991), a madeira de melhor qualidade é aquela 

que apresenta menor quantidade de defeitos, os quais lhes são intrínsecos ou 

resultantes do processo de corte, transporte, desdobro e/ ou secagem da madeira. 

Severo (2000) afirma que grande parte dos eucaliptos possui densidade básica entre 

0,500 – 0,800 g.cm-3, sendo estes conhecidos, de forma geral, como de difícil 

secagem, devido à sua estrutura anatômica desfavorável ao fluxo de líquidos. 

 Sendo assim, o ensejo deste trabalho foi avaliar o índice de rachaduras de topo 

(em tora e tábuas) e os defeitos de secagem nas tábuas de seis espécies/híbridos de 

Eucalipto a fim de subsidiar a classificação fenotípica, para seleção genética por meio 

da avaliação da qualidade da madeira após secagem natural com vistas a produção 

de madeira serrada. 

 

7.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

7.2.1 Seleção da matéria prima  
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  A seleção da matéria prima utilizada nesse capítulo, para posterior 

caracterização do ensaio de secagem ao ar livre, foi descrita anteriormente no 

Capítulo 3. 

 

7.2.2 Amostragem  

 

 A amostragem do material foi a mesma já mencionada no Capítulo 6, posterior 

a secagem ao ar livre.  

 

7.2.3 Qualidade da madeira  

 

7.2.3.1 Rachaduras de topo em tora  

 

IRT = 
∑ 𝑎.𝐶

𝜋.𝐷²
      (7.1) 

 

Em que: IRT = índice de rachadura da extremidade da tora das árvores médias, %; 

D = diâmetro médio da seção de corte, cm; a = abertura máxima da rachadura, cm; 

C = comprimento da rachadura, cm. 

 

7.2.3.2 Defeitos após secagem 

 

Já a classificação das peças quanto ao arqueamento, encurvamento e 

encanoamento foi realizada de acordo com as recomendações da NBR 14806 (2002) 

e consistiu na avaliação da flecha para cada tábua, e no percentual de peças 

adequadas e defeituosas antes e após a secagem para madeira dos clones em 

estudo. 

 

7.2.3.3 Rachaduras de topo em tábuas  

 

RT= {(I1 + I2 + I3 +...In) / L} x 100              (7.2) 
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Onde: RT= índice das rachaduras de topo em tábuas (%); I1 + I2+ I3...+In = 

comprimento individual das rachaduras (mm); L= comprimento total da peça (mm). 

 

 

Figura 7.1- Método de medição das rachaduras de topo nas peças. 

 

Fonte: Adaptado de Rocha (2000). 

 

 

7.2.3.4 Rachaduras de superfície  

 

RS= {∑ (I1 + I2 + I3 +...In)/L } *100      (7.3) 

 

Onde: RS= índice das rachaduras de superfície (%); I1 + I2+ I3...+In = comprimento 

individual das rachaduras (mm); L= comprimento total da peça (mm). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2- Esquema da medição da rachadura de superfície.  
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Fonte: Adaptado de Rocha (2000). 

 

 

7.2.3.5 Empenamentos  

 

 Os empenamentos (encurvamento, encanoamento e arqueamento) das tábuas 

recém-desdobradas foram aferidos por meio da equação 7.4 abaixo, as flechas foram 

mensuradas com auxílio de um paquímetro digital e o comprimento com trena.  

 

Ar; Ev; Ec = f/ L                    (7.4) 

 

Onde: Ar = Arqueamento (mm/m); Ev= Encurvamento (mm/m); Encanoamento 

(mm/m); f= flecha de empeno (mm); L= comprimento da peça (m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3- Esquema de medição dos empenamentos presentes nas tábuas. 
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Fonte: Autora, 2017. 

 

 

7.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com Lima et al. (2000), o principal problema encontrado na produção 

de madeira de eucalipto, é a ocorrência de rachaduras nas toras e empenamentos 

das peças serradas, provocadas pelas tensões de crescimento. 

Por meio dos resultados obtidos, na Tabela 7.1 pode-se observar diferenças 

significativas entre os clones de Eucalyptus spp., para o índice de rachaduras de topo 

em tora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7.1- Índice de Rachaduras de Topo em tora e diâmetro médio, para os 

diferentes clones avaliados. 
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Clone Espécie/Híbrido IRT(%) 
Diâmetro médio 

(cm) 

1005 E. grandis com E. camaldulensis 0,29 ab 17,67 

1006 E. grandis com E. urophylla 0,06 c 20,93 

1007 E. grandis 0,34 a 30,37 

1008 E. grandis 0,43 a 28,22 

1009 E. grandis com E. urophylla 0,16 bc 22,77 

1010 E. grandis com E. urophylla 0,31 a 22,15 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5% de 

probabilidade. 

 

 

Lima et al. (2000), utilizando a mesma metodologia para a determinação das 

rachaduras de topo em toras de Eucalyptus grandis, encontraram valores de IRT 

variando de 0,49 %, em testemunhas sem aplicação de desbaste, a 0,80 %, quando 

submetidas a desbaste. Diante disso, verifica-se que os valores de IRT do presente 

estudo são menores que os valores descritos pelo autor, variando de 0,06 para o E. 

grandis x E. urophylla (1006) a 0,43 para E. grandis (1008). Quanto menor o IRT, 

melhor o desempenho do material frente a incidência de rachaduras de topo, sendo 

assim, o clone 1006 destaca-se dentre os demais, sendo o menos propenso a este 

defeito. Trevisan (2010) também utilizando a mesma metodologia, aferiu valores 

superiores de IRT variando entre 1,1 e 1,6 %, para árvores pertencentes aos extratos 

centrais e dominantes de E. grandis. 

As rachaduras de topo em toras para as madeiras de Eucalyptus avaliadas, em 

sua grande maioria, ocorreram em regiões próximas a medula (composta por lenho 

juvenil), essa tendência também foi reportada por Silva et al. (2016) em estudos com 

Khaya ivorensis e Khaya senegalensis com 19 anos de idade.  

Não houve ocorrência de nenhum defeito após desdobro das toras em tábuas. 

Susin et al. (2014) também não verificaram nenhum defeito nas tábuas de Hovenia 

dulcis após desdobro.  

Os valores médios dos defeitos avaliados após secagem se encontram nas 

Tabelas 7.2 e 7.3, são defeitos relacionados a qualidade da madeira, defeitos estes 

que dificultam a utilização da madeira em determinados fins. Dentre todos os defeitos 

avaliados o que causa maior dano a peça é o arqueamento, devido ao fato de o 
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mesmo ser extremamente danoso e quase irreversível, só sendo possível retirá-lo 

resserrando a peça, diminuindo suas dimensões e perdendo então a sua finalidade. 

 

 

Tabela 7.2- Valores médios encontrados para avaliação dos índices de Rachaduras 

de topo em tábuas RT e de Rachaduras de superfície RS pós-secagem. 

 

Clone RT (%) % de amostras 

com defeito 

RS(%) % de amostras 

com defeito 

1005 80,21 100 0,00 0,00 

1006 0,00 0,00 0,00 0,00 

1007 19,06 66,60 0,00 0,00 

1008 2,77 8,33 0,00 0,00 

1009 47,42 83,33 3,36 8,33 

1010 26,38 60,00 0,00 0,00 

Média  29,30 52,94 0,56 1,38 

 

 

 A maior porcentagem de rachaduras de topo em tábuas, foi verificado para o 

Clone 1005, onde 100% das tábuas contraíram esse defeito, seguido dos demais, 

houve especial destaque ao clone 1006, exceção, que não apresentou nenhuma 

amostra com este defeito (Tabela 7.3).  Silva et al. (2016) em seus estudos com duas 

espécies de mogno africano, observou incidência de rachaduras de topo em tábuas 

menores, 9,46 e 6,20 %, que as médias observadas para este estudo. Para Susin et 

al. (2014) a exposição da pilha de madeira ao ar, a condições ambientais não 

controladas, pode favorecer o maior acréscimo do RT ao final da secagem em relação 

a outros métodos de secagem.  

Já as rachaduras de superfície foram verificadas apenas no clone 1009, porém 

em apenas 8,33% das peças. Stangerlin (2009) verificou uma porcentagem de 

amostras com rachaduras de superfície muito superior a este estudo para E. saligna 

com 16,36 %, 58,18% para E. tereticornis e 80 % para C. citriodora durante secagem 

ao ar livre.   

 Nas Tabelas 7.2 e 7.3 são ilustrados a porcentagem de tábuas com incidência 

de empenamentos e o valor destes após secagem. 
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Tabela 7.3- Valores médios encontrados para avaliação do Encurvamento (EV), 

Encanomento (EM) e Arqueamentos (AR) pós-secagem. 

 

 

Clone EV 

(mm) 

% de 

amostras 

com defeito 

EM 

(mm/m) 

% de 

amostras 

com defeito 

AR 

(mm/m) 

% de 

amostra 

com defeito 

1005 0,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1006 4,26 100,00 1,39 83,83 2,68 83,83 

1007 0,69 33,33 0,00 0,00 0,37 16,66 

1008 1,47 50,00 0,00 0,00 0,61 16,66 

1009 3,60 83,33 0,00 0,00 0,96 33,33 

1010 2,16 66,66 0,82 50,00 1,51 50,00 

Média 2,03 72,22 0,36 22,22 1,02 30,63 

 

 

Caixeta et al. (2002) em estudo com 44 fenótipos superiores de Eucalyptus 

entre 13 e 17 anos, após avaliação da qualidade da madeira submetida a secagem 

ao ar livre, aferiu valores médios de encurvamento e encanoamento de 0,10 e 3,12, 

respectivamente. Sendo o valor de encurvamento verificado para este estudo menor 

do que o verificado pelo autor supracitado e de encanoamento maior, provavelmente 

o desencontro de valores deve-se a natureza das espécies/híbridos e a diferença de 

idades. O encurvamento foi o empenamento com o a maior incidência nas tábuas, 

72,22% apresentaram este defeito em maior ou menor amplitude, entre 0,03 e 4,26. 

Porém, segundo Simpson (1991), o encurvamento não é um defeito problemático na 

madeira, uma vez que este pode ser facilmente eliminado durante o processo de 

empilhamento da carga de madeira.  

Rosso (2006), por ocasião da secagem ao ar livre para três espécies de 

Eucalyptus, verificou valores médios de arqueamento de 3,94 e 4,29, em duas 

estações do ano, verão e inverno, respectivamente. Estes valores são superiores à 

média observada para este estudo, 1,02 presente em 30,63% das amostras. 

O clone 1006 foi o que apresentou maiores flechas de encurvamento, 

encanoamento e arqueamento, sendo assim, é possível prever que o mesmo sofrerá 
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maiores perdas em volumes de tábuas na operação de aplainamento (encurvamento 

e encanoamento) e redução na largura das tábuas (arqueamento). 

  

 

7.4 CONCLUSÃO  

 

Quanto menor o IRT, melhor o desempenho do material frente a incidência de 

rachaduras de topo, sendo assim, o clone 1006 destaca-se dentre os demais, sendo 

o menos propenso a este defeito. Porém, foi considerado o clone de pior desempenho 

quanto a incidência de defeitos de secagem. Visou-se selecionar árvores de melhor 

qualidade quanto aos defeitos, às melhores encontradas foram as que apresentaram 

maior uniformidade, ou seja, menor quantidade de defeitos pós-secagem. A escolha 

da melhor árvore, a que apresentou menores defeitos, foi feita em relação ao 

arqueamento por este defeito ser o pior de todos e quase irreversível. Sendo assim, 

quanto a este quesito o clone 1005 foi considerado o de melhor qualidade para 

produtos resserrados. Além disso, o mesmo ainda possui menor valor de 

encurvamento observado em relação aos demais, não possuindo o defeito de 

encanoamento. Seguidos do 1005 estão o 1007 e 1008, possuindo boa qualidade pós 

secagem também.  
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CAPÍTULO 8- UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS ANATÔMICOS DA MADEIRA DE 

SEIS CLONES Eucalyptus spp. COMO ÍNDICES DE QUALIDADE PARA A 
PRODUÇÃO DE PAPEL 

 

 

8.1 INTRODUÇÃO 
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 O gênero Eucalyptus spp. vem ganhado a cada década maior destaque no 

cenário econômico brasileiro, extensas áreas são cultivadas em todo o Brasil, visto 

que se trata um gênero de grande adaptabilidade nas mais diversas regiões do país. 

Com vistas a isto, os programas de melhoramento genético seguem engajados no que 

tange o aumento da qualidade deste gênero e a criação de novas espécies e híbridos, 

estes por sua vez, necessitam de estudos a fim de verificar-se a qualidade dos 

mesmos. 

Sendo assim, Silva (2011) destaca que a determinação das dimensões das 

fibras é suma importância na avaliação da qualidade da madeira, visto que estas 

fornecem informações preliminares acerca das propriedades do produto final 

desejado. As fibras constituem o tecido básico de sustentação mecânica da madeira 

de folhosas. Os parâmetros considerados nos estudos de fibras compreendem o 

comprimento, a largura, a espessura da parede e o diâmetro do lume (CASTELO, 

2007). Malan (1995) afirma que a espessura da parede das fibras está intimamente 

relacionada com a densidade da madeira, e as variações na espessura da parede 

entre e dentro das árvores são similares ao padrão de variação da densidade.  

Com vistas a alavancar os ganhos quantitativos e qualitativos em florestas 

clonais faz-se de suma importâncias que todas as características tecnológicas das 

madeiras sejam aferidas. Os estudos das características anatômicas surgem como 

conciliadores destes ganhos, pois proporcionam índices confiáveis para estimar a 

qualidade das madeiras produzidas pelas empresas. Corroborando Foelkel (2010) 

afirma que as dimensões das fibras exercem influência direta nas variáveis do 

processo de produção de celulose principalmente no grau de refino, na qualidade da 

pasta e, consequentemente, nas resistências físicas e mecânicas do papel. 

 O objetivo deste trabalho foi o de caracterizar as madeiras de seis clones 

comerciais de Eucalyptus spp., sob o ponto de vista da anatomia de fibras e da 

densidade básica, considerando o seu aproveitamento na indústria de celulose. 

8.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

8.2.1 Seleção da matéria prima  

 

  A seleção da matéria prima utilizada nesse capítulo, para posterior 

caracterização do ensaio de secagem ao ar livre, foi descrita anteriormente no 

Capítulo 3. 
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8.2.2 Amostragem  

 

 A amostragem foi reportada anteriormente no Capítulo 3. Na confecção das 

lâminas de macerado para análise das fibras, foi selecionada uma cunha do DAP de 

cada uma das seis árvores (Figura 8.1), totalizando seis cunhas de cada clone. 

 

8.2.3 Massa específica básica 

 

 A obtenção da massa específica básica foi descrita anteriormente no Capítulo 

4, (Figura 8.1).  

 

8.2.4 Confecção das lâminas de macerado 

 

 De cada cunha, com auxílio de estilete, pequenas lascas do bloco de madeira 

selecionado foram retiradas. Para a dissociação do tecido lenhoso utilizou-se o 

método Ácido Nítrico-Acético (BARRICHELO et al., 1983), a solução macerante, 

contendo 5 partes de ácido acético para 1 de ácido nítrico, foi posteriormente diluída 

em água destilada, na porção 2:1. A maceração foi conduzida em banho-maria, sob 

ebulição, durante 2 horas. Concluída a maceração, reuniu-se as células em papel 

filtro, sobre um funil, onde foram coloridas com safranina 1%, por um período de 10 

minutos. 

A desidratação foi realizada pela adição de álcool comum, e posteriormente 

álcool absoluto, em intervalos de aproximadamente 2 minutos. Utilizou-se xilol para a 

diafanização e “Entellan” na montagem das lâminas de macerado. Posteriormente, 

foram confeccionadas cinco lâminas permanentes por espécie/híbrido que seguem a 

técnica tradicional. Para as avaliações referentes às fibras, foram efetuadas 25 leituras 

por espécie/híbrido das variáveis comprimento, largura das fibras, largura do lume e 

espessura da parede, em microscópio de luz. Foram utilizadas oculares de 10x e 

objetivas de 40x, a primeira para medir o comprimento e a segunda para medir a 

largura e o diâmetro do lume.  
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Figura 8.1- Ilustração da obtenção da densidade básica e lascas de madeira para a 

confecção de lâminas de macerado.  

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Figura 8.2- Macerado de material apresentando fibras, (a) comprimento da fibra, (b) 
diâmetro largura das fibras, largura do lume e espessura da parede. 

 

Fonte: Autora, 2017. 

8.2.5 Qualidade das fibras  

 

A partir dos valores médios das dimensões das fibras, de cada clone, foram 

calculadas as relações: Fração Parede (FP), Coeficiente de Flexibilidade (CF) e Índice 

de Runkel (IR), de acordo com Barrichelo e Brito (1976). 
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8.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As madeiras das espécies/híbridos de Eucalipto, apresentam intervalo de 

0,3930 a 0,5102 g.cm-3 (Tabela 8.1) para massa específica básica, dentro do esperado 

para o gênero (HILLIS, 2000). Ainda, estes valores de massa específica encontram-

se, de maneira geral, dentro da faixa ótima considerada para produção de celulose 

(0,480 a 0,510 g/cm-3) delimitada por Ribeiro e Zani Filho (1993). Alves et al. (2011) 

corroboram afirmando que para a produção de papel e celulose é desejável que a 

madeira possua densidade uniforme, pois a velocidade de impregnação e de 

deslignificação dos cavacos é influenciada pela massa específica. 

 

 

Tabela 8.1- Valores médios de massa específica básica dos clones de Eucalyptus 

spp. 

 

Clone Espécie/Híbrido Meb (g.cm-3) 

1005 E. grandis com E. camaldulensis 0,4735 a 

1006 E. grandis com E. urophylla 0,4590 ab 

1007 E. grandis 0,4102 bc 

1008 E. grandis 0,3930 c 

1009 E. grandis com E. urophylla 0,4616 ab 

1010 E. grandis com E. urophylla 0,5102 a 

Média  - 0,4512 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade. 

 

Os valores médios das dimensões das fibras de comprimento, largura, diâmetro 

do lume e espessura da parede das fibras são apreciados na Tabela 8.2. As 

dimensões das fibras dos clones de Eucalyptus encontram-se no intervalo esperado 

para o gênero, considerado madeira de fibra curta, corroborando com os valores 

relatados por Cruz (2000) e Zanuncio et al. (2016). As fibras da madeira dos clones 

investigados são de baixo comprimento (1,02 mm), maior largura (17,15 µm), diâmetro 

de lume (8,53 µm) e pequena espessura da parede celular (4,55 µm), características 

do gênero.  
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As fibras têm função estrutural nas madeiras de folhosas e sua morfologia 

influenciam as propriedades da madeira (SLATER e ENNOS, 2013). Pode-se 

observar que o clone 1010, detentor da maior massa específica básica, também 

apresentou maiores valores, no geral, de dimensões das fibras.  

 

Tabela 8.2- Valores médios das dimensões das fibras dos clones avaliados. 

 

Clone Comprimento 

(mm) 

Largura (µm Diâmetro do 

Lume (µm) 

Espessura da parede 

(µm) 

1005 0,99 a 16,20 b 6,40 c 4,90 a 

1006 0,922 c 17,00 ab 9,20 abc 3,90 a 

1007 1,135 a 20,10 a 10,30 a 4,90 a 

1008 0,94 bc 16,20 b 7,20 bc 4,50 a 

1009 1,106 a 14,50 ab 9,30 bc 4,10 a 

1010 1,086 ab 18,90 ab 8,80 abc 5,05 a 

Média 1,02 17,15 8,53 4,55 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade. 
 

O diâmetro total das fibras apresentou valores médios em torno de 17,15 μm, 

sendo classificadas como estreitas, segundo classificação do Iawa Committee (1989). 

Estatisticamente, as mesmas apresentaram diferenças significativas entre si, com 

destaque ao clone 1007 que apresentou maior valor de diâmetro total, 20,10µm, 

seguidos das demais.  

De acordo com Barrichelo e Brito (1976), a espessura da parede das fibras, 

apresentada pelas espécies de eucalipto, se encontram na faixa de 2,5 a 6,0 μm; para 

largura geralmente observam-se valores entre 12 a 20 μm. Sendo assim, os valores 

verificados para espessura de parede e largura (Tabela 2) são consoantes ao 

esperado e observado na literatura. Ainda, Trugilho et al. (2007) ao estudarem a 

qualidade da madeira de clones de espécies e híbridos naturais de Eucalyptus 

verificaram menores valores médios de comprimento de fibras (0,93) e de espessura 

da parede (2,29), tais resultados foram atribuídos pelos autores à idade do material 

em estudo, cerca de 5,8 anos. Gomide et al. (2005) relatam que fibras com parede 

celular mais espessa conferem maior opacidade e melhor maciez aos papéis para 

impressão e escrita e papéis “tissue”, respectivamente, para este estudo o valore 
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médio de espessura foi de 4,55µm. Brisola e Demarco (2011), em caracterização 

anatômica das espécies: E. grandis, E. urophylla, e o híbrido Eucalyptus grandis x 

urophylla apresentaram comprimentos médios de fibras 1.150,00µm (1,15mm), 

1.120,00µm (1,12mm) e 1.100,00µm (1,10mm), respectivamente, estes valores de 

maneira geral, estão em concordâncias com os aferidos pelo presente estudo. 

Por meio dos valores aferidos das dimensões das fibras, do material em estudo 

podem ser calculados coeficientes e índices, estes irão corroborar, de antemão, a 

compreender as características gerais da polpa e as propriedades do papel que serão 

produzidos com esta matéria prima. A Tabela 8.3 apresenta as relações entre as 

dimensões das fibras por meio do índice de Runkel, fração parede e coeficiente de 

flexibilidade. 

 

Tabela 8.3- Valores médios para índice de Runkel, Fração Parede e Coeficiente de 

Flexibilidade das dimensões de fibras das espécies/híbridos de Eucalyptus spp. 

 

Clone Índice de Runkel  Fração parede (%) Coef. De flexibilidade (%) 

1005 0,609 a 60,978 a 39,022 b 

1006 0,473 b 47,302 b 52,698 a 

1007 0,467 b 46,736 b 53,264 a 

1008 0,569 ab 56,954 ab 43,046 ab 

1009 0,472 b 47,228 b 52,772 a 

1010 0,544 ab 54,390 ab 49,610 ab 

Média 0,522 52,264 48,402 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade. 

 

 O clone 1005 apresentou maior valor de índice do Runkel dentre os demais, 

0,609 e o 1009 o menor, 0,472, em relação aos avaliados. Este índice avalia o grau 

de colapso das fibras durante o processo de produção de papel, quanto menor, maior 

será o colapso permitindo às fibras uma maior superfície de contato, estabelecendo 

maior número de ligações, resultando em um papel com maior resistência à tração e 

ao estouro (FLORSHEIM et al., 2009). Considerando-se os valores do Índice de 

Runkel (IR), estes podem ser classificados, de maneira geral como muito boas e boas, 

uma vez que Runkel (1952) propôs que a fibra com índice até 0,25 é considerada 
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excelente para papel; de 0,25 a 0,50 é muito boa; de 0,50 a 1,00 é boa; de 1,00 a 2,00 

regular, e acima de 2,0 não deve ser usada para papel, tendo em vista se tratar de 

fibras com paredes espessas ou muito espessas. Corroborando Nisgoski (2012) relata 

que valores altos não são desejados uma vez que a fibra se torna rígida e com maior 

dificuldade de acomodação e união na folha de papel. Sendo assim, os valores de IR 

dos clones deste estudo podem ser classificados como bons para a produção de polpa 

celulósica. 

 A Fração Parede indica a rigidez da fibra. Os valores verificados para este 

estudo estão, em média, em torno de 52,26%, este valor está em consonância com o 

aferido por Gonçalez et al. (2014) em estudo com E. grandis com E. urophylla com 8 

anos e 0,510 g.cm-3 de densidade básica. De acordo com Foelkel e Barrichelo (1975), 

a fração parede influencia a qualidade da celulose e valores superiores a 40% não 

são desejados, pois não produzem celulose de boa qualidade porque as fibras são 

extremamente rígidas, pouco flexíveis e com dificuldades nas interligações das 

mesmas. 

 Já o coeficiente de flexibilidade variou entre 39,02 e 53,26 %, apresentando 

valores médios menores que os verificados por Santos e Sansígolo (2007) em estudo 

com clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, com aproximadamente 6,5 

anos. A celulose contendo fibras com menor coeficiente de flexibilidade formará um 

papel mais volumoso e com menores resistências, devido a maior rigidez das fibras. 

O oposto, celulose com fibras de maior coeficiente de flexibilidade formará um papel 

mais denso e com melhores resistências (MENEGAZZO, 2012).  

 

8.4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo mostraram que: 

- Os clones estudados apresentaram potencial para uso múltiplo devido à variabilidade 

observada entre os mesmos; 

- Valores do índice de Runkel para produção de papel, de maneira geral, foram 

considerados muito bons e bons para os clones objetos de estudo deste trabalho. 

Porém, para uma recomendação segura das espécies/híbirdos para esse fim, é 

importante que seja realizada uma análise química da sua madeira. 

- As fibras que apresentam maior rigidez possuem paredes mais espessas, não sendo 

indicadas para produção de celulose. 
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CAPÍTULO 9- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Após a realização dos ensaios das madeiras e exposição dos resultados nos 

Capítulos 4, 5, 6, 7 e 8, faz-se as seguintes considerações: 

- A média geral da densidade básica das espécies/híbridos foi de 0,4394 g.cm-

3, este valor encontra-se no intervalo esperado para o gênero Eucalyptus para 

madeiras mais jovens, as madeiras podem então serem caracterizadas, de modo 

geral, como leves. 

- De modo geral, as espécies em estudo possuem madeira de média a baixa 

retratibilidade, estando dentro dos limites apresentados na literatura para o gênero 

Eucalyptus spp., e o fator anisotrópico indicou que as madeiras apresentam 

comportamento normal.  

-Nos ensaios mecânicos foi possível vislumbrar que, maiores massas 

específicas não implicaram, necessariamente, em maiores MOE e MOR e os 

Eucalyptus spp. podem ser considerados, de maneira geral, como resistentes à 

impactos e resiliêntes.  

-No ensaio de secagem ao ar livre, as curvas de secagem das madeiras de 

eucalipto não apresentaram taxa de secagem constante, o que permite caracterizar 

as espécies como sendo impermeáveis; a madeira do clone 1006 apesar de ser 

caracterizada como de média densidade, apresentou a maior taxa de secagem. 

- Quanto a qualidade de produtos serrados. O 1006 foi considerado o de melhor 

desempenho no que tange o surgimento de rachaduras de topo em tora, porém foi o 

de pior qualidade, quanto à incidência de defeitos pós secagem. A escolha da melhor 

árvore, a que apresentou menores defeitos, foi feita em relação ao arqueamento por 

este defeito ser o pior de todos e quase irreversível. Sendo assim, quanto a este 

quesito o clone 1005 foi considerado o de melhor qualidade para produtos 

resserrados. Além disso, o mesmo ainda possui menor valor de encurvamento 

observado em relação aos demais, não possuindo o defeito de encanoamento.  

- Para o estudo anatômico das fibras, foi observado Valores do índice de Runkel 

menores que 1, sendo indicados para a produção de papel. Porém, para uma 

recomendação segura das espécies/híbridos para esse fim, é importante que seja 

realizada uma análise química da sua madeira. 

- Por fim, os clones estudados apresentaram potencial para uso múltiplo devido 

à variabilidade observada entre os mesmos. 
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