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RESUMO: No Brasil e em diversos países têm sido verificados significativos avanços na 
silvicultura clonal intensiva com diferenças marcantes existentes entre os clones de espécies 
e de híbridos de Eucalyptus quanto aos parâmetros de crescimento e de desenvolvimento. Eucalyptus quanto aos parâmetros de crescimento e de desenvolvimento. Eucalyptus
Ao mesmo tempo, nos últimos tempos, foi introduzido o conceito de uso múltiplo do lenho 
das árvores com a utilização da madeira como fonte de celulose e papel, madeira sólida e 
outras aplicações como estratégia de aumento da rentabilidade do empreendimento flores-
tal. Este trabalho teve como objetivo estimar a variação da densidade básica da madeira de 
árvores de 8 anos de clones de Eucalyptus grandis, E. saligna e de E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla, 
provenientes de plantações da Cia. Suzano de Celulose e Papel localizadas no município de 
São Miguel de Arcanjo, SP, visando a otimização do seu uso. Foram selecionados 5 clones 
de cada espécie e híbrido pelas suas características silviculturais. Para cada clone foram 
selecionadas as 10 melhores árvores (total de 150 árvores) e do seu tronco cortados discos 
de madeira, em 5 alturas e no DAP, totalizando 900 amostras. Destas foram cortadas cunhas 
de madeira para a determinação da densidade básica pelo método da balança hidrostática.  
Os resultados mostraram (i) maiores valores de densidade básica média para os híbridos em 
todas as posições no sentido base-topo e (ii) variações da densidade básica da madeira no 
sentido longitudinal do tronco. 

PALAVRAS-CHAVE: Densidade básica, Híbrido, Eucalyptus, Clone

ABSTRACT: In Brazil, as in many other countries, it has been verified significant advances 
in intensive clonal silviculture with remarkable differences between clones of species and 
hybrids of Eucalyptus based on growth and development parameters. At the same time, dur-Eucalyptus based on growth and development parameters. At the same time, dur-Eucalyptus
ing these last years, it has been introduced the concept of multiple uses of trees log, having 
the wood as cellulose and paper source, solid wood and other applications as strategies for 
rising rentability of forestry enterprise. For the above, this research was based on wood basic 
density of 8-year-old clones of Eucalyptus grandis, E. saligna and E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla, 
heading to the optimization of its use. The 5 best clones of each species and hybrid were 
selected based on their silvicultural characteristics and were chosen from clone cultures of 
Cia. Suzano de Celulose e Papel, located at the district of  São Miguel Arcanjo, in SP. For 
every clone it was selected and sliced the 10 best trees (over 150) and these trees had their 
log sliced in cylinders of wood, in 5 percentage of highness of the log and DHP, over a total 
amount of 900 sample. In the transversal sections of wood discs were cut wedge of ¼ of the 
volume approximately and estimate the wood basic density for hydrostatic balance method. 
The results showed that the E. grandis x urophylla presented height values of wood basic 
density when comparated with the other two species.  Thus, were verified variations of wood 
basic density between and inside of species.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é reconhecido não somente como 
um dos principais países, em termos de área de 
plantações florestais com espécies de eucaliptos, 
mas como detentor de elevado nível científico-
tecnológico nas diversas áreas da eucaliptocul-
tura, em função das pesquisas realizadas nas 
universidades, institutos de pesquisa e empre-
sas florestais. Dentre as inúmeras e importantes 
áreas da pesquisa cabe destacar às de fisiologia, 
melhoramento e genética florestal, proporcionan-
do o domínio das técnicas de propagação vege-
tativa e de obtenção de híbridos e a de tecnologia 
da madeira, ampliando as possibilidades de uma 
utilização mais integral da madeira das árvores 
de eucalipto. 

A exemplo dos demais países, no Brasil, os 
novos materiais genéticos de espécies e híbridos, 
multiplicados pelo processo de clonagem, exis-
tentes em ensaios experimentais e em planta-
ções comerciais, necessitam no desenvolvimento 
das etapas das pesquisas, serem analisados com 
relação aos parâmetros de qualidade da madei-
ra. Nesse aspecto, ocorreu nas últimas décadas, 
a partir da experiência de outros países, como a 
África do Sul (MALAN e HOON, 1992; POYNTON, 
1981 e SCHÖNAU, 1991) uma alteração com re-
lação à utilização final da madeira, sendo introdu-
zido um novo conceito denominado de “uso múlti-
plo da madeira” ou “uso da madeira para múltiplos 
fins” (NAHUZ, 1995, 1997 e NAHUZ et al., 1998). 
Dessa forma, além da utilização preferencial do 
tronco das árvores de eucaliptos como matéria 
prima para a celulose e papel (BUSNARDO et al., 
1978; BARRICHELO et al., 1975; FOELKEL et al., 
1978 e GONZAGA, 1983), conforme inicialmente 
concebida as plantações, outras aplicações foram 
agregadas, como as da madeira sólida serrada, 
energia e chapas (GARLIPP, 1982; MORO, 1994; 
SANTOS, 1994).

Entre as propriedades físicas da madeira, a 
densidade básica é a mais utilizada como parâ-
metro de seleção, pois é influenciada pela base 
genética, ambiental e é resultado da interação 
desses dois fatores (RUY, 1998; RUY et al., 2001).  
Em relação à variação longitudinal da densidade 
básica da madeira Panshin e De Zeeuw (1980), 
apresentam uma síntese dos padrões de varia-
ção longitudinal, como sendo: a) a densidade de-
cresce uniformemente no sentido base-topo; b) 
a densidade decresce até o meio do tronco e a 
partir deste ponto cresce até o topo; c) a densida-
de decresce da base para o topo, embora desu-

niformemente. Inúmeros autores afirmam que, a 
densidade básica varia em função de muitos fato-
res como a idade, a taxa de crescimento das ár-
vores, do clima, dos tratamentos silviculturais, do 
sitio, do lugar de amostragem no tronco, seja en-
tre espécies, dentro da mesma espécie, em uma 
mesma árvore, no sentido longitudinal e radial da 
madeira. O objetivo deste trabalho foi determinar 
a variação da densidade básica da madeira, no 
sentido longitudinal do tronco e a densidade bási-
ca média das árvores, pelo método gravimétrico.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização do local e do
experimento

O experimento foi instalado na Fazenda Santa 
Rosa, no município de São Miguel Arcanjo, SP, de 
propriedade da Cia. Suzano de Celulose e Papel 
em agosto de 1992, sendo as árvores cortadas 
em julho de 2000 (8 anos). A área experimental 
encontra-se na longitude de 47º 98’ W, latitude 
de 23º 88’ S e altitude de 660 m. A precipitação 
média anual é de 1.174 mm, a temperatura média 
anual de 18-19 ºC, sendo dezembro e janeiro os 
meses mais chuvosos e julho e agosto, os mais 
secos. As temperaturas mais elevadas ocorrem 
de dezembro a março e as mais baixas de junho 
a julho, com possibilidade de ocorrência de gea-
das. O experimento ocupou uma área de 1,47 ha, 
com o espaçamento de plantio de 2,70 x 2,23 m 
e aplicação de 140 g de NPK (6-30-6) e 200 g de 
FAPS/planta no plantio.

Espécies e híbrido 
Foram utilizados clones de Eucalyptus gran-

dis, de E. saligna e de E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla. Os 
clones de E. grandis foram selecionados de plan-E. grandis foram selecionados de plan-E. grandis
tações estabelecidas com sementes procedentes 
de Pomar de Sementes do Horto de Rio Claro, 
SP; os de E. saligna de várias plantações e áreas 
experimentais da Cia. Suzano de Celulose e Pa-
pel; e os de E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla de sementes 
provenientes da Aracruz de Celulose, plantadas 
no município de Biritiba Mirim, SP, da Cia. Suzano 
de Celulose e Papel. 

Seleção dos clones 
O experimento constou com diferentes clo-

nes para as 2 espécies e híbridos de eucaliptos, 
sendo 37 clones para o E. grandis, 17 para o E. 
saligna e 27 para o E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla. O en-
saio foi instalado com delineamento de 5 blocos 
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ao acaso com 6 árvores/clone/repetição.  Do to-
tal de clones das duas espécies e híbrido de eu-
caliptos foram selecionados os 5 melhores, com 
base nos valores do DAP, altura total, dimensão 
da copa, retidão do caule etc.  Em seguida, para 
cada clone foram selecionadas as duas melhores 
árvores de cada bloco (10 árvores/clone) sendo 
50 árvores de E. grandis, de E. saligna e de E. 
grandis x grandis x grandis urophylla, constituindo um total de 150 
árvores amostradas. 

Coleta das amostras do lenho 
As árvores dos clones selecionados foram 

cortadas, desramadas e retirados discos do tron-
co (3,5-4,5 cm de espessura) da base, DAP, 25, 
50, 75 e 100 % da altura comercial do tronco.  
As 6 amostras do lenho retiradas de cada árvo-
re foram identificadas com um código numérico 
(clone, bloco, repetição e porcentagem da altura), 
armazenadas em sacos plásticos e transportadas 
para o Laboratório de Anatomia e Identificação de 
Madeiras do Departamento de Ciências Flores-
tais da ESALQ/USP. 

Determinação da densidade básica do 
lenho

Na seção transversal das amostras de lenho 
foram demarcadas, identificadas e cortadas sub-
amostras, na forma de cunhas, com cerca de 1/4 
do volume. A densidade básica da madeira foi de-
terminada pelo método da balança hidrostática, 
(equação 1). 

DB = 
PS (1)PU - PIOnde:

DB = densidade básica (g/cm³); 
PS = massa seca (g)
PU = massa úmida (g);
PI = massa submersa (g)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de densidade básica da madeira 
mostraram variações no sentido longitudinal do 
tronco, indicadas pelas diferentes porcentagens 
da altura do tronco dos clones de Eucalyptus 
grandis, E. saligna e E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla anali-
sadas (Figura 1). 

A variação longitudinal da densidade básica 
da madeira no tronco dos clones de E. grandis
decresceu da base até aproximadamente 50% da 
altura comercial (à exceção do clone 21), aumen-

tando no sentido do topo do tronco. A densidade 
básica média da madeira obtida para o E. gran-
dis (Tabela 3) foi de 0,46 g/cm³, onde o clone 19 dis (Tabela 3) foi de 0,46 g/cm³, onde o clone 19 dis
apresentou o menor valor médio e o clone 31, o 
máximo valor médio, equivalentes a 0,41 e 0,49 
g/cm³, respectivamente. Os modelos de variação 
longitudinal e valores de densidade média da ma-
deira foram relatados na literatura para árvores 
de E. grandis e E. grandis e E. grandis E. saligna (CARPIM e BARRI-
CHELO, 1984; SOUZA et al.,1986; MIGLIORINI 
et al.,1988; LOPES, 2003).

Em relação à variação longitudinal da densida-
de básica da madeira no tronco dos clones de E. 
saligna verificou-se a existência de 3 modelos de 
variação, sendo (i) modelo similar ao do E. gran-
dis, apresentado pelos clones 2 e 12; (ii) modelo 
de variação caracterizado pelo pequeno aumento 
dos valores de densidade básica da madeira, no 
sentido base-topo, apresentado pelos clones 3 
e 4 e (iii) modelo de variação caracterizado pela 
diminuição da densidade básica da madeira, no 
sentido longitudinal, apresentado pelo clone 13. A 
densidade básica média  da madeira obtida para 
o E. saligna foi de 0,47 g/cm³ (Tabela 3) onde o 
clone 4 apresentou o menor valor médio e o clone 
2 o máximo valor médio, equivalentes a 0,46 e 
0,49 g/cm³, respectivamente. Nessa espécie ob-
servou-se grande homogeneidade entre os seus 
clones, com uma dispersão mais acentuada dos 
valores de densidade no clone 3 (Figura 1b).  Vá-
rios autores verificaram os modelos de variação 
longitudinal da densidade básica da madeira, 
apresentados por estas duas espécies (BUS-
NARDO et al., 1983; BARRICHELO e BRITO, 
1984; SOUZA et al., 1986; SHIMOYAMA e BAR-
RICHELO, 1991; OLIVEIRA, 1997; CARVALHO, 
2000; LOPES, 2003).

Os valores de densidade básica da madeira, 
no sentido longitudinal do tronco dos clones de E. 
grandis x grandis x grandis urophylla mostraram um modelo de va-
riação caracterizado pelo aumento da densidade 
da base até o topo, com uma dispersão dos seus 
valores dentre e entre os clones do híbrido (Figu-
ra 1c). Esta tendência apresentada pelo híbrido 
de eucalipto difere da encontrada por Carvalho 
(2000) que relata para este híbrido aos 7 anos 
de idade uma variação da densidade no sentido 
longitudinal da árvore decrescente até o DAP e 
crescente a partir deste ponto. A densidade bá-
sica média  da madeira obtida para o híbrido de 
eucalipto foi de 0,49 g/cm³, onde o clone 15 apre-
sentou o menor valor médio e o clone 26 o máxi-
mo valor médio, equivalentes a 0,46 e 0,52 g/cm³, 
respectivamente (Tabela 3). 
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Figura 1. Densidade básica da madeira nas porcentagens da altura do tronco dos clones (a) Eucalyp-
tus grandis, (b) E. saligna e (c) E. grandis x urophylla.
(Wood basic density in the different percents of the height trees for (a) Eucalyptus grandis, (b) E. sa-
ligna and (c) E. grandis x urophylla clones)
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De modo geral, a variação da densidade bá-
sica da madeira mostrou uma tendência polino-
mial de 2º grau significativa em relação à altura 
do tronco dos clones das 2 espécies e híbrido de 
eucalipto com uma significância de 5%, porém os 
clones 3 e 12 do E. saligna não se mostraram sig-
nificativos para o polinômio linear e quadrático. Foi 
observada uma maior variação entre os clones de 
E. grandis e uma menor variação para o híbrido E. grandis e uma menor variação para o híbrido E. grandis
de eucalipto, seguido do E. saligna; no entanto, 
os valores de R² mostraram que a altura do tronco 
explica esta variação em 45 (20-60), 30 (18-36) 
e 55 % (42-86) para o E. grandis, E. saligna e E. 
grandis x grandis x grandis urophylla, respectivamente (Tabela 1).

Tanto os valores médios de densidade básica 
da madeira como o padrão de variação no senti-
do base-topo dos clones de Eucalyptus grandis, 
E. saligna e E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla são coeren-
tes com os divulgados por outros pesquisadores 
para o gênero Eucalyptus (FERREIRA, 1972; Eucalyptus (FERREIRA, 1972; Eucalyptus
PANSHIN e DE ZEEUW, 1980; BARRICHELO et 
al., 1983; BARRICHELO e BRITO, 1984; CAR-
PIM e BARRICHELO, 1984; SOUZA et al., 1986; 
GAIOTTO, 1993; EVANS et al., 1997;  ARANGO 
ALZATE e HOYOS, 1999).

As diferenças das médias da densidade bási-
ca da madeira com 5% de significância entre os 
clones do E. grandis, E. saligna e E. grandis x E. grandis x E. grandis
urophylla nas 6 porcentagens da altura do tronco 
são mostradas na Tabela 2. 

Para o E. grandis houve diferenças significa-E. grandis houve diferenças significa-E. grandis
tivas na base (clones 19-21, 19-28, 19-31, 21-28, 

21-31, 27-28, 27-31), DAP (clones 19-21, 19-27, 
19-28, 19-31, 21-28, 21-31, 27-28); a 25% (clones 
19-21, 19-27, 19-28, 19-31, 21-27, 21-28, 27-28, 
27-31, 28-31); a 50 % (clones 19-21, 19-27, 19-
28, 19-31, 21-27, 27-28, 27-31); a 75% (clones 
19-21, 19-27,  19-28, 19-31, 21-27, 27-28; 27-31) 
e a 100% da altura do tronco (clones 19-21, 19-
28, 19-31, 21-31, 27-28, 27-31). 

Para o E. saligna as diferenças significativas 
ocorreram na base (clones 2-3, 2-4, 2-12, 3-4, 3-
13, 4-12, 4-13, 12-13; no DAP (clones 2-4, 4-13); 
a 25 e 50% (clones 4-13) e a 100% da altura do 
tronco (clones 2-4, 2-13). 

Para o E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla as diferenças 
significativas foram na base (clones 9-24, 11-24, 
15-24, 15-26); no DAP (clones 9-24, 9-26, 11-15, 
11-24, 15-24, 15-26, 24-26); a 25% (clones 9-15, 
9-24, 11-15, 11-24, 15-24, 15-26, 24-26); a 50% 
(clones 9-15, 9-24, 9-26, 11-15, 11-24, 15-24, 15-
26); a 75% (clones 9-11, 9-15, 9-24, 9-26, 11-15, 
15-24, 15-26) e a 100% da altura do tronco (clo-
nes 9-11, 9-15, 9-26, 11-15, 15-24, 15-26).

A densidade básica média da madeira (Tabela 
3) foi mais alta no híbrido e, em seguida, no E. 
saligna e E. grandis com valores de 0,49, 0,47 e E. grandis com valores de 0,49, 0,47 e E. grandis
0,46 g/cm³ respectivamente.  Valores semelhan-
tes de densidade básica da madeira nas 2 es-
pécies e híbrido foram constatados na literatura 
(BARRICHELO e BRITO, 1977; STURION et al., 
1987; WILKES, 1988; VITAL et al., 1994; PAULA, 
1995; TOMAZELLO, 1998; SILVA et al., 2003).

Espécie Clone Equação Y=a+b1xi+b2x2 R2

E. grandis

19 Y=0,40-0,0005x+0,00001x2 0,60
21 Y=0,44-0,00003x+0,000006x2 0,59
27 Y=0,44-0,001x+0,00001x2 0,20
28 Y=0,51-0,001x+0,00001x2 0,36
31 Y=0,48-0,001x+0,00002x2 0,48

E. saligna

02 Y=0,50-0,0007x+0,000007x2 0,18
03*
04 Y=0,44+0,0007x-0,000006x2 0,35
12*
13 Y=0,02+0,48x+3,34x2 0,36

E. grandis x urophylla

09 Y=0,46-0,0006x-1,93E-7x2 0,52
11 Y=0,46+0,001x-0,000002x2 0,86
15 Y=0,44+0,0006x+0,000003x2 0,42
24 Y=0,50+0,0007x-0,000003x2 0,46
26 Y=0,48+0,0006x+6,94E-7x2 0,50

Tabela 1. Equações de regressão polinomial e coeficiente de determinação em função da altura do 
tronco (x) para a densidade básica da madeira (Y) dos clones das 2 espécies e híbrido de Eucalyptus
(Polynomials regression equations and determination coefficient in the height function (x) for wood 
basic density (y) of two species and hybrid Eucalyptus clones)

(*) equações da regressão linear e quadrática não significativas ao nível de 5% de probabilidade.
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Espécie/
híbrido

Altura 
do caule 

(%)

Clone (nº)
19 21 27 28 31

Média Média Média Média Média

E. grandis

Base 0,41     C 0,46   B 0,44   BC 0,53 A 0,50 A
DAP 0,38       D 0,43     C 0,43   BC 0,48 A 0,46 AB
25 0,39       D 0,44   B 0,41     C 0,47 A 0,44   B
50 0,40     C 0,46 A 0,43   B 0,47 A 0,48 A
75 0,42     C 0,48 A 0,44   B 0,49 A 0,50 A

100 0,44       D 0,50   BC 0,47     CD 0,50 AB 0,54 A
2 3 4 12 13

E. saligna

Base 0,51 A 0,48   B 0,45     C 0,48   B 0,51 A
DAP 0,48 A 0,46 AB 0,44   B 0,46 AB 0,48 A
25 0,47 AB 0,47 AB 0,45   B 0,46 AB 0,48 A
50 0,48 AB 0,48 AB 0,47   B 0,47 AB 0,49 A
75 0,49 A 0,48 A 0,47 A 0,47 A 0,47 A

100 0,49 A 0,48 AB 0,45   B 0,46 AB 0,46   B
9 11 15 24 26

Híbrido

Base 0,47   BC 0,47   BC 0,46     C 0,52 A 0,50 AB
DAP 0,45     CD 0,45   BC 0,43       D 0,49 A 0,47   B
25 0,47   B 0,48   B 0,44     C 0,51 A 0,48   B
50 0,49     C 0,51   BC 0,47       D 0,53 A 0,52 AB
75 0,51   B 0,53 A 0,48     C 0,54 A 0,53 A

100 0,52   B 0,54 A 0,47     C 0,54 AB 0,54 A

Tabela 2. Densidade básica média da madeira das 2 espécies e híbrido de eucalipto nas diferentes 
porcentagens de altura do tronco.
(Mean wood basic density for two species and hybrid Eucalyptus in the different percents height trees)Eucalyptus in the different percents height trees)Eucalyptus

*Médias seguidas de letras diferentes em uma mesma linha diferem entre si (ao nível de 5% de probabilidade)

Espécie Clone (nº) Densidade básica
(g/cm³)

Desvio padrão Coeficiente de 
variação (%)

E. grandis

19 0,41

0,03 7,47

21 0,46
27 0,44
28 0,49
31 0,49
Média 0,46

E. saligna

02 0,49

0,01 2,40

03 0,48
04 0,46
12 0,47
13 0,48
Média 0,47

E. grandis x urophylla

09 0,48

0,02 4,87

11 0,50
15 0,46
24 0,52
26 0,51
Média 0,49

Tabela 3. Densidade básica da madeira e estatísticas descritivas dos clones de Eucalyptus grandis, E. 
saligna e E. grandis x urophylla
(Wood basic density of Eucalyptus grandis, E. saligna and E. grandis x urophylla clones)
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O desvio padrão e o coeficiente de variação 
indicam maior homogeneidade para os clones de 
E. saligna e uma maior dispersão (heterogeneida-
de) entre os clones de E. grandis. Gaiotto (1993) 
avaliando a madeira de E. saligna e de E. uro-
phylla para a produção de lâminas descreveu a 
madeira do E. saligna como a mais homogênea.

Com relação ao uso múltiplo da madeira, os 
resultados das avaliações da densidade básica 
no sentido longitudinal do tronco indicaram os 
clones de diferentes níveis de uniformidade. Esse 
parâmetro deve ser considerado na definição do 
uso potencial dos clones, seja como madeira sóli-
da (móveis, esquadrias, tacos, uso estrutural etc.) 
ou transformada (celulose e papel, laminação, 
chapas de fibras etc.). Saliente-se que devem ser 
incorporados outros parâmetros de qualidade da 
madeira (ex.: características anatômicas, relação 
cerne/alburno, composição química, proprieda-
des mecânicas etc.), ensaios tecnológicos (ex.: 
tensões de crescimento, variação dimensional, 
defeitos de secagem, rendimento em serraria, tra-
tabilidade da madeira etc.) além das avaliações 
silviculturais (taxa de crescimento em diâmetro e 
altura do tronco, retidão do fuste, rebrota, desra-
ma natural, resistência a fungos, insetos, geadas 
e sítios pobres etc.) na seleção dos clones nos 
programas de melhoramento florestal.

CONCLUSÕES 

Os modelos de variação da densidade básica 
da madeira foram para o E. grandis (decréscimo E. grandis (decréscimo E. grandis
até 50% da altura comercial seguido de aumento 
até o ápice); E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla  (aumento no 
sentido  base-topo); E. saligna (similar aos apre-
sentados pelo E. grandis e pelo híbrido).E. grandis e pelo híbrido).E. grandis

A densidade básica média da madeira de E. 
grandis, E. saligna e E. grandis x E. grandis x E. grandis urophylla foi de 
0,46 g/cm³; 0,47 g/cm³ e 0,49 g/cm³, respectiva-
mente.

Em geral, o híbrido apresentou os maiores 
valores de densidade básica média em todas as 
posições no sentido base-topo, exceto na base e 
DAP, onde o E. saligna apresentou maiores valo-
res no total das árvores.

Estatisticamente foi verificada uma maior 
homogeneidade entre os clones de E. saligna e 
uma maior dispersão (heterogeneidade) para os 
clones de E. grandis com respeito à densidade E. grandis com respeito à densidade E. grandis
básica.
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