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Riocell Rio Grande Cia de Celulose do Sul Guaiba Brasil

C
0 Resumo

Um povoameno experimental implantado na regiao de

Gualba RS e obtido a partir de sementes certificadas de Euca
typtue vimi2alch proveniente de Canela foi analisado no cl ue

diz respeito a qualidade de sua madeira em seus diversos as

pectos Pa al foram amostradas quatro arvores cada qual
representativa de uma parcela experimental componente do expe
rimento global e para cada arvore foram retirados discos cor
respondentes as posicoes da base DAP 25 50 75 e 10O7H
sendo H a altura comercial da arvore Em cada disco foram de

terminados os teores de casca cerne e alburno bem como as

respecuivas densidades basicas a as variabilidades axial e r
dial das madeiras as quais foram representadas graficamente
Em adicao dados medios detalhados dos diferentes parametros

silviculturais analisados da composicao quimica e determina
gooes das caracteristicas anatomicas das fibras e dos elemen
tos de vaso sao tambem apresentados

1 Introducao

Atualmente com a crescents demanda de madeira para
producaao de celulose e com a importancia cada vez maior que
madeira de folhosas tem adquirido para este fim o genero

Eueaty7tus temse constituido numa das principais fontes de na
teria prima de fibras curtas Entretanto o emprego das espe
cies mais difundidas o EueaEyptub ea Cigna e o Eueatyptubqu
di6 tem encontrado certos oroblemas de adaptacao em re ides
muito friar e sujeitas a geadas Desta forma torna se neccs
sario o estudo de outras especies adaptaveis a condico espe
cificas de clima e solo on resistentes a doengas tendo em vi
to o aumento do emprego do eucalipto para obtencao de celulo
se

Dentre as inumeras especies do genero passiveis de

Trabalho anresentado no III Con gresso LatinoAmericano de Ce
lulose e Papel em Sao Paulo Brasil de 21 a 26 de novem
bro de 1933



serem introduzidas no Brasil o EueaZyptu4 viminaZi4 dada sua
maior resistencia ao frio temse mostrado promissor princi
nalmente na regiao sul do pals Por este motivo e de fundamen
tal importancia a realizaqao de estudos visando verificar a a
dequaqao desta esnecie em seus aspectos silviculturais e de

qualidade da madeira objetivando o seu emprego nara produgao
de celulose

0 presente estudo visa o conhecimento de informago
es basicas acerca do desenvolvimento silvicultural a qualida
de da madeira de Euca4yptusviminaeib introduzido na regiao
de GuaibaRS Com base nas informagoes obtidas Dretende se

continuar pesquisas visando a otimizaqao das condigoes de des
lignificagao da madeira bem Como avaliar a esnecie como um

todo coma finalidade de enquadra la dentro de um orograma de
melhoramento genetico florestal

2 Revisao de literatura

A area de ocorrencia natural do EueaZyptub vimina
tii5 na Australia estende se desde a ilha de Tasmania 434 ate
a divisa entre Nova Gales do Sul a Queensland 284 Os melh
res novoamentos encontramse em Victoria e em Nova Gales do

Sul em areas de montanha com invernos frios e fregUentes geadas De
vido a esta caracterstica o Eueatyptu4 vitninat i4 e uma espee
cie bastante promissora nara introdugao nas regioes do planal
to sul Estados do Parana Santa Catarina a Rio Grande do Sul
em altitudes suneriores a 600 m Em Rio Claro no Estado Ide

Sao Paulo nas parcelas introduzidas por Navarro de Andrade os
poucos exemplares existentes apresentamse inclinados retor
cidos e com aspecto decadente Supoe se que estes efeitos se
jam conseqiencias do ambiente subtropical com invernos suaves
e chuvas de verao condicoes estas discordantes com as neces
sidades da esnecie No Brasil os plantios mais antigos estao
localizados em Canela no estado do Rio Grande do Sul povoa
mentos esses com idade superior a 35 anos Sua semente a am

plamente utilizada embora existam algumas dGvidas quanto a

sua origem na Australia A madeira da esnecie apresenta uma

cor amarela clara ou rosada com baixa densidade Na Austra
lia e Argentina e utilizada Para fabricagao de celulose

Outro nossivel emprego nara a madeira de EueaZyptu4
viminaZi4 consiste na sua utilizagao nara paineis de fibras e
particulas serraria e Dostes BERUTTI 1973

FONSECA et at ii 1979 mencionaram algumas restri

goes quanto a utilizagao do EueaZyitu4vilninati4 de Canela p
ra programas de melhoramento florestal Segundo os autores

suspeita se que a pooulaqao base da especie seja originada de
apenas uma arvore da Australia JACOBS 1973 ja recomendava

a realizagao de exDerimentos no Brasil a partir da especie
EueaZyptu4 vimittaZiS de urocedencias do norte da Australia 0
autor salientava a importancia de um estudo especifico visan
do a introduqao da especie no sul do Brasil De acordo com

MANGIERI e DIMITRI 1961 o Eucatyptu4 viminaZib a uma arvo

re de grande Porte com ramos pendulares e e pronrio para a
reas Gmidas e ferteis mas node desenvolver se em regioes co
bertas Dor agua e solos arenosos sendo resistente a solos s
lobres e limo arenosos nermeiveis



QUEIROZ 1972 realizou estudos corm madeira de Eu

caEyptuaviminaEis procedente de Salvaterra de Magos Portu
gal De acordo com as informagoes do autor a madeira desta

especie possui fibras fusiformes pequenas a de lumen estrei
to algumas terminando em ganchos Os vasos apresentam apendi
ces em uma ou mais extretnidades com pontuagoes aureoladas e
lipticas em toda a parede

Jeffreys 1954 Dadswell e Stewart 1962 citados
por BARRICHELO e FOELICEL 1976 mencionaram que poucas refe
rencias podem ser encontradas em revistas especializadas aus
tralianas as quais evidenciam ser a especie utilizada para

produgao de celulose naquele Dais No Brasil pOUC09 traba

lhos relacionando a qualidade da madeira de Euca Yjtua vitri Cna
Zib foram encontrados na literatura destacando se o apresen
tado por BARRICHELO e FOELFEL em 1976 Os autores trabalnaram
com Eucafy vii ina is com 11 anos de idade proveniente de
Tres Barras Santa Catarina Conforme os resultados obtidos

Delos autores a madeira desta especie na idade ensaiada a
presentou fibras com comprimento e espessura da pared Iigei
ramente superior as emcontradas Para EucaQyptua 6a2igna de i

anos e Euea yptue gtaitdie de 5 anos A especie se caracteri
zou por apresentar maior valor para densidade basica da made
ra menores teores de lignina celulose Cross e Bevan pento
sanas e maior teor de extrativos quando comparada com as d

as esoecies ferencia testadas

3 Material

0 material utilizado constituiuse de madeira de

EucaPyptue vimitta LS pr oven iente de quatro par celas de um ex
perimento de introdugao de especies e procedencias localiza
do nas proximidades de Gualba RS o qual na epoca de amostra
gem contava com 9 anos e 5 meses de idade 0 experimento foi

instalado em outubro de 1971 com espagamento de 3 x 2 m e

no caso esoecifico do Eucafutus vimina2ie as sementes foram
coletadas em novoamentos da especie localizados em Canela

4 Metodolopia

Para cada uma das quatro parcelas foi selecionada e
abatida uma arvore com diametro e altura renresentativas das

demais arvores A seuir estas arvores foram seccionadas e

amostrados discos nas alturas correpondentes as seguintes po
sigoes base DAP 257H 507H 757H e 1007H sendo H a altu

ra comercial da arvore considerada ate um diametro minimo
com casca de 6 G11

As arvores foram perfeitamente cubadas e a se

guir em cada disco determinaram se as proporgoes e as dens
dades bisicas das madeiras de cerne alburno madeira inte

gral e da casca Determinou se tambem a variabilidade da den
sidade basica da madeira nos sentidos radial e axial Para a

variagao nos sentidos radial e axial orocedeu se da seguinte
forma

a apos medigoes dendrom etricas o disco era descascado e se
media o sou diametro

b no sentido do diametro tirava se uma fatia a qual era



dividida em dez pedacos proporcionais aos raios tomando
se como ponto inicial a medula vide Grafico 1

c nesses bIoquinhos de madeira previ amen te identificadosde
terminava se a densidade basica determinacao essa efetua
da pelo metodo do maximo teor de umidade

d para os blocos que representavam igual posicao em relacao
a medula variando anenas o sentido se direita on esquer
da obtinhase a media da densidade basica o seu valor ma
ximo a seu valor minimo

e os resultados para densidade basica medios para quatro ar
vores foram renresentados graficamente a fim de permi
tir a observacao da variabilidade da madeira tanto no

sentido medula casca como no sentido axial base topo

As respectivas renresentacoes graficas estao apresentadas
no Grafico 8

f a variabilidade axial foi possivel ser obtida porque se

dispunha de discos a seis alturas da arvore alem de se

dispor dessa variabilidade em cada uma das posicoes 1 2
3 4 e 5 que representam em cada caso o mesmo cone de
madeira tendo como eixo a medula

Outras determinacoes realizadas sobre as madeiras fo
ram

a composicaao quimica media
b dimensoes medias das fibras e vasos a relacoes fundamen

tais entre as dimenso das fibras

c distribuicao por classes de fregUl ncia para as dimensoes

anatomicas das fibras e dos elementos de vaso

Essas determinacoes foram realizadas em subamostras
de madeira que eram obtidas da seguinte forma

a de cada disco e para cada arvore retirava se uma cunha

de madeira pr000rcional ao peso do disco

b cada cunha era transformada manualmente em cavacos

c os cavacos correspondentes a mesma arvore eram homogenei
zados e deles retiravarm se amostras renresentativas para

as determinacoes quimicas e anatomicas

Em adicao foram realizadas determinacoes dos teo

res de fibras das cascas correspondentes as 4 arvores ensaia

das Para esta determinacao procedeu se primeiramente a uma

desagregacao das cascas em um refinador de discos seguida por
peneiragens a umido e a seco com neneiras de malha com aber
tura de 0125 wm

5 Resultados e discussao

No Quadro I estao apresentados os resultados dendro
metrieos medios para as qua tro arvores ensaiadas No Qua droII
apresentou se os resultados alusivos a avaliacao anual das pa
celas exnerimentais em eStUdO Ja no Quadro III relatouse a
proporcao dos constituintes da arvore cerne alburno e casca
a cada altura amostrada

Com base nos resultados apresentados no Quadro I e
possivel observar que a especie EucaCyptu6 viminaUs apresen



to um desenvolvimento volumetrico semelhante aos observados pa
ra as esnecies tradicionais do genero plantados em escala c
mercial

Observa se que para compor 1 m solido de madeira

de Eucatyptub viminaetb sao necessarias em media aproximada
mente 5 arvores o que a um bomindice em se tratando de po
voamentos comerciais

Entretanto quando observado o Quadro II relativa
mente ao ineremento anual a ao ineremento corrente verifica
se que a porcentagem de sobrevivencia do povoamento aparece

como o principal fator limitante da producao de madeira para

esta especie Este baixo indice de sobrevivencia mais acen
tuado nos dois primeiros anos apos o plantio leva a pensar

que um tratamento todo especial quer seja em termos de mane
jo florestal ou mesmo de melhoramento genetico seria deseja
ve1 no sentido de contribuir para a minimizacao deste incon
veniente dada a potencialidade da especie para regioes suje
tas a frio intenso

A densidade basica da casca igual a 0258 g cm em
media esta dentro da faixa normalmente encontrada para o ge
nero Eucaiypt ue na idade ensaiada A proporcao de casca na

arvore quando expressa nas formas volumetrica e gravimetrica
tambem e um valor que se enquadra na faixa normalmente obti

da com as outras especies do genero

As arvores mostraram teor de cerne bastante infe

rior ao de alburno sendo a densidade do cerne tambem menor

que a do alburno A densidade mais elevada do alburno deve es

tar reiacionada a formacao de uma madeira ja com caracteristi
cas mais adultas que a madeira central do cerne possivelmen
te parcialmente juvenil

A densidade basica media para as arvores determina
da com base nas amostras coletadas as 6 alturas indicou um

valor de 0520 g Cm 3 o que e perfeitamente aceitavel para a

industria de celulose tendo em vista este valor situar se na
faixa media de densidade para as madeiras comumente utiliza
das no processo industrial

A analise da variacao da proporcao dos constituin
tes da arvore no sentido longitudinal mostrou uma tendencia
de diminuicao do teor relativo de casca da base ate cerca de

507 da altura comercial para depois aumentar ate o CODO Tal
situacao e oerfeitamente compreensivel Dols na regiao com

preendida da base ate a metade da altura da arvore a diminui
caao da esnessura da casca mantem uma proporcao com a diminui
cao do ditmetro enquanto que na segunda metade da arvore a

medida que se aproxima do tono a diminuicao do diametro da

arvore e muito mais significativa que a diminuicao da esnessu
ra da casca

No sentido axial observou
ne na nosicao correspondente a base
ra comercial da arvore o alburno se
porcao contribuindo deste modo para
valores para a relaga alburno cerne
mas volumtrica e ravimetrica

se maior proporcao de cer
A partir de 25 da altu
anresentou em maior pro
a obtencaao de elevados

quando expressa nas for

Outra Ease deste estudo foi a avaliacao das caracte
risticas das fibras a dos elementos de vaso das madeiras en



saiadas Os resultados encontrados para as dimensoes das ca

racteristicas anatomicas das fibras e dos elementos de vaso es
tao mostrados no Quadro IV A seguir no Quadro V estao apre
sentadas as relagoes entre as dimensoes fundamentais das fi

bras enquanto que nos Graficos 2 a 7 estao apresentadas as

distribuigoes porcentuais relativas as dimensoes das fibras

e elementos de vaso dentro de classes de fregUencia estabele
cidas

Os resultados do Quadro IV permitem observar que as
fibras da madeira de Eucafyptub viminafib embora apresentas
sem valores medios para comarimento a espessura da parede li
geiramente inferiores aos normalmente encontrados pars as es
pecies de eucalipto fornecedoras de materia prima para as in
dustrias Sao ainda aceitaveis para este fim Ja as dimensoes
dos elementos de vasos Sao bastante similares as obtidas em

madeiras de Eucae yptus 6aeigna e Eghandih nesta idade

Relativamente as distribuigoes porcentuais das ca

racteristicas anatomicas das fibras e dos elementos de vaso
observouse que a especie Eucaeypitub viminaf iS apresenta razoa
vel dispersao dos dados mais notadamente para comprimento e

espessura da parede da fibra onde foram encontrados valores

bem mais elevados ou inferiores aue a media Por este motivo
tendo em vista a importancia desta especie para a regiao Sul

do pals acreditacs se que existem possibilidades de melhoria
por selegao e melhoramento genetico da especie tendo por ob
jetivo a obtengao de polpas com propriedades especificas

As relagoes entre as dimensoes das fibras apresenta
das no Quadro V mostraram baixos valores para indite de Run
ke1 e fraqao parede e um elevado valor para coeficiente de

flexibilidade Ceitamente estascaracteristicas morfologicas
embora nao auxiliem na resistencia ao rasgo deverao condu

zir a formagao de um papel com elevadas resistencias a tra

qao e arrebentamento Por outro lado e possivel que proprie
dades do papel de eucalipto do mais alto significado Como vo
lume especifico aparente e opacidade sejam prejudicadas

Com relagao a composigao quimica da madeira os re
sultados dos ensaios realizados estao apresentados no Qua

dro VI Ressalta se que os resultados representam a media de

4 arvores com determinagoes em duplicata Para cada analise
Em uma analise geral do Quadro VI observa se que a madeira

de Eucaeyptuh v3iinaeih apresenta uma composigao quimica si
milar as outras especies de EucaEyptu5 tradicionalmente usa
das Para produgao de celulose

Finalmente em uma ultima etapa a experimentagao foi
encerrada pelo estudo da variabilidade da madeira de Eucaeyp
tu6 vimCnatis nos sentidos medula casca e base topo Ten
do em vista o rande numero de determinagoes realizadas pro
curouse achar uma maneira simples de reoresentagao dos mode
los de variabilidade de forma a serem facilmente seguidos
pelo leitor A apresentaqao dos numerosos dados em tabelas for
naria dificil a interoretacao e enfadonha a leitura Deste m

do um grafico especial foi elaborado Grafico 8

No Grafico 8 na escala vertical variava se a al
tura da airvore media das quatro arvores No centro do grafi
co desenhou se uma meia arvore sendo a medula adotada Co

mo referencia zero Anotouse nessa meia arvore a separagao



entre cerne a alburno Nela marcaram se as posigoes referen
tes aos discos amostrados base DAP 25 H 50H 75H e 100
H Para cada altura procurou se mostrar atraves de uma mi
niescala auxiliar na vertical a esquerda a variabilidade ra
dial da densidade basica No interior da meia arvore a Data
cada altura tragou se um grafico da variagao da densidade ba
sica da medula ate o cambio Os pontos se referiam aos blo

cos medios 1 2 3 4 e 5 Acima a abaixo do valor medio da

densidade basica para o bloco 1 apresentava se respectivamen
to o valor maximo e minimo obtidos e assim por diante A es
querda por uma projegao horizontal do ponto medio para cada

bloco 1 a 5 obtinhase a densidade basica media do bloco

referente a essa posigaao 0 valor na mini escala auxiliar
que mais se destacava correspondia a densidade basica media

do disco 0 valor isolado na vertical igual a 0520 g Cm3cor
respondia a densidade basica media das arvores

Do lado direito da meia arvore

bilidade axial da densidade basica para as
definidas como 1 2 3 4 e 5

Os resultadDs nermitem verificar

bastante complexo na variagao da densidade
do EucaX viminaU6 no sentido medula
de toda altura da arvore

mostrouse a varia

camadas de madeira

um comnortamento

basica da madeira

casca ao longo

Para as posigoes correspondentes a base a DAP a

densidade basica da madeira apresentou elevagoes a medida que
se afastava da medula sendo que proximo ao cambionas ulti
mas camadas de formagao da madeira atingia um pico maximo a
partir do qual apresentava um declive acentuado porem nunca
apresentando valores de densidade menores do que os observa
dos para o cerne da arvore

Na posig ao correspondente a 25 da altura comercial
da arvore a densidade basica da madeira apresentava um decli
ve inicial proximo a medula para em seguida aumentar at e
o cambio Situagao ligeiramente diferente ocorria Para a ma

deira correspondente a 50 da altura comercial da arvore Nes
to posigao a densidade basica da madeira no sentido medula r
casca apresentava elevacooes nos seus valores seguidas por um
ligeiro declive com posteriores aumentos a medida que se a

proximava da casca

A 75 da altura comercial da arvore a densidade ba
sica da madeira apresentava uma diminuigao inicial no sentido
medula casca para em seguida passar por uma fase de estabi
lizagao porem adquirindo logo a seguir um comportamento de

elevagao ate o cambio Valores bastante oscilantes foram ob

servados para a densidade basica da madeira correspondente ao
topo da arvore sendo que proximo ao cambio a densidade da ma
deira se apresentava em elevagao Com excegao das posigoes cor
respondentes a base e DA as demais posigoes da arvore aDre
sentavam um comportamento de aumento de densidade proximo ao

cambio Isso implica que o Eucafgptuevimtnatib em idades

mais velhas deve apresentar densidades basicas superiores
Dois aparenteriente aos 9 anos e 5 meses seu cambio apresen
tava caracteristicas de Pao ter atingido uma maturidade plena



QUADRO I Resultados dendrometricos medios das arvores de Eu

cat gptua viminatie

P A R A M E T R 0 V A L 0 R E S

Altura comercial m 174

Diametro a altura do peito cm 175

Volume cilindrico com casca m 04215

Volume cilindrico sem casca m 03526

Fator de forma com casca 0511

Fator de forma sem casca 0538

Volume da arvore com casca m 02152

Volume da arvore sem casca m 0

Volume de casca m 00257

7 casca volumetrica as arvore 1197

Densidade basica da casca na arvore g 1Cm 0258

Peso de casca na arvore hg se 661

de casca gravimetrica na arvore 639

Volume de cerne na arvore rn 00706

Volume de alburno na arvore m 01189

Densidade basica do cerne gem 0489

Densidade basica do alburno gCm 0538

Peso da arvore sem casca kg se 9849

Peso de cerne na arvore hg se 3460

Peso de alburno na arvore hg se 6389

7 de alburno na arvore sem casca
base volume 6336

de cerne na arvore sem casca
base volume 3664

de alburno na arvore sem casca
base peso 6487

7 de cerne na arvore sem casca
base peso 3513

Densidade basica da arvore integral
sem casca g 1cm 0520

Teor de fibras na casca 7 7542



QUADRO II Desenvolvimento medio anual das parcelas experi
mentais de Eucatyptuh viminatiz

DAP Altura Sobrevi Popula VOL SC IMA SC IC sC
ANO vencia qao

cm m aryha st ha sthaano sthaano

1973 56 53 6911 1152 904 638

1974 104 107 5927 988 5373 2223 4469

1975 134 150 5081 847 10658 3119 5285

1976 147 170 5003 834 14341 3247 36

1977 158 185 5003 834 17993 3321 3652

1978 165 197 5003 834 20921 32 2928

1979 182 206 4499 750 23901 3223 2980

1980 189 216 4499 750 26989 3207 3088

1981 196 222 4499 750 29916 3177 2927

VOL SC volume de madeira sem casca stha
IMA SC incremento medio anual sem casca sthaano
IC SC incremento corrsnte sem casca sthaano



QUADRO III Proporcao entre cerne alburno a casca a cada al
tura amostrada

PORCENTIAIS

NOS DISCOS BASE DAP

A L T

257 H

U R A

507 H 757 H 1007 H

Casca base vol 7 2231 1639 907 769 835 1289

Casca base peso 7 1477 912 405 294 302 491

Cerne base vol 7 5543 4945 4087 29 853 000

Cerne base peso 7 5449 4782 3820 2841 8 000

Alburno base vol 7 4457 5055 5913 7048 9147 10000

Alburno base peso 7 4551 5218 6180 7159 9183 100

Proporcao cerne alburno e apresentada base madeira sem casca
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QUADRO V Relagoes entre as dimensaes fundamentais das fi

bras da madeira de Euca4yptud viminati4

RELAOES VALORES MEDIOS

Indice de enfeltramento 4450

Coeficiente de flexibilidade 6575

Fragao parede 7 3425

Indice de Runkel 0521

Relagao comprimento
fibra espessura parede 25982



QUADRO VI Comnosigao quimica da madeira de EueaPyptu6 vimi
na is

VALOR

ANALISE 7

Solubilidade em

agua fria 194
agua quente 349
NaOH 1 a quente 1377
Ha0H 59 a 209C 780
NaOH 39 a 209C 694
NaOH 109 a 209C 664
NaOH 189 a 2090 496
alcool benzeno 12 186
diclorometano 070

Teor de

pentosanas 1542
holocelulose 7521
lignina 2489
cinzas 028
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GRArico 1 Sub amostragem no disco para

determinaao do variabilidade

radial do madeira
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6 Conclusao

Com base nos resultados obtidos neste experimento
pode se concluir que o Euea2yptus viminaeid apresenta carac
teristicas silviculturais a de qualidade da madeira ligeira
mente inferiores as especies tradicionalmente usadas pelas in
dustrias de celulose Mesmo assim considerando se a importan
cia da especie para as condignes climatical da regiao sul do

pals a tendo em vista as possibilidades que ela apresenta no
que diz respeito ao melhoramento de sua madeira a caracteris
ticas florestais acredita se que um estudo todo especial po
deria torna la uma das principais fontes de materiaprima pa
ra indstrias de celulose da regiao sul

Uma melhor definigao sobre o comportamento de sua

madeira frente ao processo de deslignificagao devera ser al
cangada em um futuro proximo quando da obtengao de resulta
dos alusivos a produgao de celulose a partir desta especie
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