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Efeito das características anatômicas e

químicas na densidade bÆsica da madeira
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RESUMO
Foram estudados dois clones lœbri

dos de Eucalyptus Brandis x urophylla
comdensidades bÆsicas de 447 kgm3 e

552 kgm3Foram produzidos cavacos

de trŒs Ærvores de cada clone para anÆ

lises químicas e polpaçªo kraft Os es

tudos anatômicos e a determinaçªo das

características dimensionais das fibras

foram realizados em amostras retiradas

a 50ude altura no tronco Os estudos

depolpaçªo kraftrealizados estªo des

critos em outra publicaçªo Queiroz e

Gomide 2003 As madeiras dos dois

clones apresentaram constituiçªo quí
mica similar em termos de lignina e

extrativos2993e 3015As den

sidades bÆsicas das madeiras foramin

fluenciadas pela espessura de parede e

diâmetro do lœmen das fibras mas a

largura das fibras nªo teve efeito signi
ficativo na densidade bÆsica A madei

ra de densidade mais alta apresentou

maior freqüŒncia de vasos com menor

diâmetro e na sua estrutura anatômi

ca menor Ærea de espaços vazios Os

teores de lignina e de extrativos das

duas madeiras foram muito semelhan

tes nªo explicando portanto a grande

diferença entre as densidades bÆsicas

INTRODUçˆO
Variaçıes de qualidade da madei

ra de eucalipto ocorrem a níveis de

ABST CT

Two hybrids Eucalyptus clones having 447 kgmj and 552 kgmj wood

basic densities were used for Chis study Three trees ofeach clone were

chippedfor chemical analysis andpulping studies For anatomical studies

samples were taken at SO of the trunk height The kraft pulping studies

are being published elsewhere Queiroz e Gomide 2003 The chemical

composition ofthe two clones lignin extractives was very similar 2993

e 3015Fiber wall thickness and fìber lumen diameter affected wood

basic density but fìber length and fiber width had no effect The higher
density wood presented more vessels with smaller diameter and smaller

area ofempty spaces Lignin and extractives contents were quite similar

and therefore could not explain the large dfference in basic density of
the two woods

estrutura anatômica de composiçªo

química e de propriedades físicas

podendo ser detectadas significativas

diferenças entre espØcies e dentro de

uma mesma espØcie Tomazello Fi

lho 1994 A densidade bÆsica Ø con

siderada um bom índice universal

para avaliar a qualidade da madeira

Foelkel et al 1990 sendo umadas

propriedades que mais informaçıes
fornece sobre as demais característi

cas das madeiras Garcia 1995
Moura e Figueiredo 2002 Segun
do Foelkel et al 1990 a densidade

bÆsica da madeira Ø uma caracterís

ticabastante complexa resultante da

combinaçªo de vÆrios fatores flsicos

químicos teores de extrativos deho

locelulose e de lignina e anatômi

cos dimensıes e freqüŒncia das cØ

lulas Existem vÆrios estudos sobre

a influŒncia da densidade bÆsica da

madeira de eucalipto nas proprieda
des da polpa e papel Vasconcelos e

Silva Jr 1985 e normalmente as

anÆlises demonstram que as consti

tuiçıes anatômicas e qufmicas afe

tam diretamente as caracterfsticas de

cozimento e as propriedades do pa

pel Adensidade bÆsica Ø o resulta

do do conjunto de características

anatômicas e químicas da madeira

mas ainda nªo estÆ bem quantifi
cada ainfluŒncia individual dessas

caracterfsticas na densidade bÆsica

Garcia 1995
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Oliveira 1990 e Garlet 1994
relatam uma correlaçªo positiva en

tre oteor de lignina e a densidade

bÆsica da madeira e negativa em re

laçªo ao teor de holocelulose para
madeira de eucalipto O teor de ex

trativos na constituiçªo qufmica da

madeira tem tambØm fundamental

importância na produçªo de celulo

se em razªo de ocasionar maior re

querimento de Ælcali para polpaçªo

perda de rendimento inibiçªo de re

açıes incrustaçªo de materiais na

polpa e nos equipamentos corrosªo

dificuldades no branqueamento e

possibilidade de produçªo de subpro
dutos valiosos

VÆrios estudos tŒm sido realiza

dos com madeira de Eucalyptus
demonstrando a influŒncia das ca

racterísticas anatômicas da madei

ra na densidade bÆsica Shimoyama

1990 Lelis e Silva 1993 Garcia

1995 Segundo Shimoyama eBar

richelo 1991 e Florsheim 1992
a densidade bÆsica depende do diâ

metro de lœmen e da espessura da

parede das fibras pois quanto mai

or odiâmetro do lœmen mais espa

ços vazios serªo encontrados na

madeira e conseqüentemente me

nor serÆ a densidade bÆsica

Variaçıes nas freqüŒncias dos

elementos anatômicos estruturais da

madeira influenciam a densidade

bÆsica sendo que aumentos na es

pessura daparede celular das fibras

resultam em densidades bÆsicas

mais elevadas e teores mais eleva

dos de cØlulas de parŒnquima estªo

relacionados com densidades mais

baixas Os parŒnquimas longitudi
nal eradial tŒm relaçªo coma du

reza densidade e durabilidade na

tural da madeira de espØcies de Eu

calyptus ou seja a abundância de

parŒnquima confere Æs madeiras le

veza baixa resistŒncia mecânica e

baixa durabilidade natural Toma
zello Filho 1994

Os estudos de polpaçªo kraft
destas duas madeiras em comple

mentaçªo aos estudos deste traba

lho estªo em fase de publicaçªo em

outro periódico Queiroz e Gomi

de 2003

MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados dois clones hí

bridos de Eucalyptus Brandis x Eu

calyptus urophylla com seis anos de

idade e densidades bÆsicas de 447 kg
m3 e 552 kgm3 provenientes deplan
tios comerciais da Jari Celulose SA

Para cada clone foram amostradas

trŒs Ærvores e de cada Ærvore foram

retirados cinco toretes de 50 cm de

comprimento nas posiçıes correspon
dentes Æbase 255075u e 100

da altura comercial do tronco Na po

siçªo correspondente a 50uda altura

comercial e a 75u da Æistância entre

a medula e a casca foram retirados

corpos de prova com dimensıes de

aproximadamente lxlxlcm nos pla
nos transversal tangencial e radial
conforme mostrado na Figura 1

do a microcomputador utilizando 0

programa ProImage 32

Após a retirada de discos para

anÆlise anatômica os toretes foram

transformados em cavacos que depois
de classificados foram secos ao ar e

armazenados em sacos depolietileno
para uniformizaçªo da conservaçªo do

teor de umidade

Amostras de cavacos foram ma

ceradas para inÆividualizaçªo das fi

bras tendo sido meÆidos o compri

mento alargura e o Æiâmetro de lœ

men das fibras conforme normas e

procedimentos estabelecidos pelo
IBAMA 1992

A densidade bÆsica das madeiras

foi determinada utilizando cavacos

conforme norma da ABTCP e as

anÆlises químicas foram realizadas
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Figura 1 Corpos de prova para estudos anatımicos

Para montagem de lâminas per

manentes foram realizados cortes

com micrótomo de deslize nos planos
longitudinal tangencial e radial Os

cortes foram clarificados com hipo
clorito de sódio 50 coloridos com

safranina 3desiÆratados com so

luçıes etílicas segundo Johansen

1940 mergulhados em xilol e fixa

dos em lâmina de microscópio com

bÆlsamo do CanadÆ As contagens e

mensuraçıes dos vasos fibras e pa

rŒnquimaradial foram realizadas com

auxílio de vídeo microscópio acopla

de acordo com normas TAPPI ten

do os teores de lignina Klason inso

lœvel esolœvel sido determinados

conformeGomide e Denumer 1986
e Goldschmid 1971 As anÆlises de

carboidratos foram realizadas por

HPLC utilizandosedetector de ín

dice de refraçªo
As metodologias e resultados dos

cozimentos kraft realizados estªo

apresentados em outra publicaçªo

Queiroz e Gomide 2003
A determinaçªo do teor de cØlulas

de parŒnquima foi realizada na polpa
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celulósica trabalhandose com 50

gramas de polpa que foram classifi

cadas em depurador laboratorial Voi

th dotado de tela de 150 mesh A fra

çªo que atravessou a tela era consti

tuída na quase totalidade por cØlu

las de parŒnquima fraçªo parenqui
matosa e a reridapela tela era cons

tituída essencialmente por fibras e

vasos fraçªo prosenquimatosa

RESULTADOS E DISCUSSˆO

Densidade bÆsica das madeiras

As densidades bÆsicas e a granel
dos cavacos das duas madeiras urili

zadas neste estudo estªo apresentadas
no QuaÆro 1 Conforme demonstra

do neste QuaÆro as duas madeiras

apresentaram diferenças estatistica

mente significativas tanto para a den

sidade agranel quanto para a densi

dade bÆsica com diferenças de res

pectivamente 266e 235

Características químicas
As composiçıes químicas das duas

madeiras estudadas estªo mostradas

no QuaÆro 2 O teor de lignina Kla

son insolœvel foi igual para as duas

madeiras e o de lignina solœvel foi

ligeiramente superior na madeira de

baixa densidade A madeira de den

sidade mais baixa apresentou teores

de extrativos solœveis em Ælcoolto

lueno e em diclorometano inferiores

aos da madeira de densidade mais

alta Entretanto a soma total de lig
nina mais extrativos solœveis em Æl

cooltolueno substâncias que serªo

quase totalmente removidas durante

o cozimento nas duas madeiras era

respectivamente 2993 e 3015
com diferença de apenas 022 Esta

pequena diferença de constituiçªo

química certamente nªo foi respon
sÆvel pela grande diferença em den

QUADRO 2 Características químicas das madeiras estudadas

Lignina Klason Extrativos

Madeiras Insolœvel Solœvel Total `lcoolTolueno DCM

Baixa Densidade BD 237 35 272 273 033

Alta Densidade AD 237 30 267 345 047

sidade bÆsica das duas madeiras
como mostrado no QuaÆro 1 Com

portamentos tecnológicos diferencia

dos das duas madeiras na produçªo
de polpa celulósica como demanda

de Ælcali e rendimento do processo
nªo poderiam ser explicados pela

constituiçªo qufmica quantitativa
mas sim possivelmente pela ampla

diferença em densidade bÆsica e tal

vez pela constituiçªo estrutural quí
mica da lignina

Conteœdo de carboidratos

No QuaÆro 3 sªo mostrados os teo

res de carboidratos das duas madeiras

constituiçıes químicas quantitativas
das madeiras Entretanto o teor mais

elevado de carboidratos determina

do na madeira de alta densidade Ø

uma caracterisrica vantajosa epode
riaser considerada umaindicaçªo de

rendimento mais elevado desta ma

deira na polpaçªo
Os somatórios dos constituintes

químicos das madeiras de baixa e de

alta densidade incluindo celulose

xilanas lignina e extrativos solœveis

emÆlcooltoluenoforam respectiva

mente 832e 861Os demais

constituintes nªo determinados nes

te estudo eram outros tipos de extra

QUADRO 3Teores de carboidratos das madeiras de baixa BD e alta densidade AD

Constituintes Madeira BD Madeira AD

carboidratos 533 559
Glucanas 432 438
Xilanas 101 121

A madeira de alta densidadeapre
sentou teor de holocelulose celulo
semais hemiceluloses um pouco su

perior46que a de baixa densi

dade Teor mais alto de carboidratos

Ø umacaracterf stica vantajosa da ma

deira pois deverÆ estar relacionado

com um rendimento mais elevado do

processo de polpaçªo Claro que a

constituiçªo qufmica estrutural dos

carboidratos irÆ influenciar direta

mente orendimento do processo nªo

sendo possível prever o rendimento

da polpaçªo simplesmente pelas

QUADRO 1 Densidade bªsica e a granel dos cavacos de Eucalyptus

Densidade a granel Densidade bÆsica

Madeira Kgm31 Kgm31
Baixa Densidade BD 278a 447a

Alta Densidade AD 352b 552b

AsmØdias comparadas em coluna sobrescritas pelas mesmas letras sªo iguais entre si pelo teste de

Tukey a5de probabilidade

rivos grupos acerila grupos de Æcido

glucurônico outras hemiceluloses

mananas galactanas raminanas e

os materiais inorgânicos

Características anatômicas e di

mensıes das fibras

As características dimensionais

das fibras das duas madeiras estªo

apresentadas no QuaÆro 4ondepode
ser observado que as fibras apresen
tavam dimensıes diferenciadas Os

comprimentos das fibras das duas

madeiras foram os normalmente ob

servados emmadeiras de Eucalyptus

Tomazello Filho 1994 e Bamber

1985 A madeira de densidade mais

alta apresentou fibras mais longas
mas com larguras semelhantes Æs da

madeira de baixa densidade nªo es

tando portanto a largura das fibras

relacionada com a diferença de den

sidade bÆsica das duas madeiras As

M

N

ï

a
w

O

ARTCARACTERISTICASp65 81 10620030749



QUADRO 4 Dimensıes das fibras das madeiras de baixa BD e alta densidade AD

Dimensıes das fibras Madeira BD1 Madeira AD1

Comprimento mm 090a 102b

Largura m 1914a 1813a
Diªmetro do lœmen m 1147a 790b

Espessura da parede m 383a 511b

AsmØdias comparadas em linha sobrescritas pelas mesmas letras sªo iguais entre si pelo teste de

Tukey a5de probabilidade

fibras da madeira de alta densidade

apresentaram espessura de parede

334maior e diâmetro de lœmen

452menor que as da madeira de

baixa densidade As caracterfsticas

de fibras com parede mais espessa e

menor lœmen resultaram numa estru

tura mais compacta da madeira e

certamente proporcionaram uma

densidade mais alta Nos dois clo

nes estudados a influŒncia exercida

pela espessura da parede e pelo diâ

metro do lœmen estÆ coerente com

estudos realizados por Barrichelo et

al 1983 Bamber 1985 Shimoya
ma e Barrichelo 1991 e Moura e

Figueiredo 2002
Nas Figuras 2 e 3 sªo mostra

das microfotografias das seçıes
transversais radiais e tangenciais
das madeiras de baixa e alta densi

dade obtidas a 50 da altura co

mercial do tronco e a 75 na dire

çªo medulacasca

Mediçıes realizadas nas seçıes
transversais Figuras 3A e 4A
com auxílio de vídeo microscópio
computadorizado possibilitaram
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Figura 2 Microfotografias das seçıes

transversal A radial B e tangencial
C da madeira de baixa densidade

I i

Figura 3 Microfotografias das seçıes

transversal A radial B e tangencial
C da madeira de alta densidade

quantificar a Ærea ocupada pelos di

ferentes componentes anatômicos

das duas madeiras Os resultados

destas mediçıes estªo apresentados
no Quadro 5

A madeira de alta densidade apre
sentou freqüŒncia de vasos 625
maior que a de baixa densidade con

trariandoresultados obtidos por Gon

zaga 1983 Bamber 1985 e Shi

moyama e Barrichelo 1991 Entre

tanto neste estudo a madeira de den

sidade altapossuía elementos de vaso

com Æiâmetro mØdio de 116men

quanto os elementos de vaso da ma

deira de baixa densidade eram 7

mais largos 124mconforme mos

trado no Quadro 5

A freqüŒncia de vasos e suas di

mensıes sªo de grande importância
na utilizaçªo da madeira para produ

çªo de polpa celulósica Altos teores

de elementos de vasos na polpa sªo

indesejÆveis na fabricaçªo de papØis
de impressªo pois esses elementos

podem serarrancados da superficie da

folha resultando em defeitos de im

pressªo Amadeira de alta densidade

apresentou maior freqüŒncia de vasos

que mesmo sendo de menores Æiâme

tros resultaram numa Ærea 41 mai

or ocupada pelos vasos nesta madei

ra Apesar dos vasos facilitarem a

penetraçªo do licor de cozimento na

estrutura dos cavacos a maior Ærea

ocupada pelos vasos da madeira de

alta densidade Ø uma característica

desvantajosa para fabricaçªo de pa

pØis de impressªo
As fibras ocuparam uma maior

Ærea na estrutura anatômica da ma

deira debaixa densidade693que
nade alta densidade665A gran
de Æiferença estrutural das duas ma

deiras foi entretanto a Ærea bem

maior ocupada pelos lœmens das fi

bras da madeira de baixa densidade

249em comparaçªo com a de alta

densidade126CÆlculos da Ærea

total de espaços vazios na estrutura

das madeiras diâmetro dos vasos e

diâmetro dos lumens das fibras de

monstraram que a de baixa densida

de apresentou 385de vazios en

quanto a de alta densidade apresen
tou menos espaços vazios 318A
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QUADRO 5 Constituiçªo anatımica quantitativa das madeiras

de baixa BD e alta densidade AD

Parªmetros BD AD

FreqüØncia de vasos nmm2 112 182

Diªmetro de vasos m 124 116

`rea ocupada por vasos 136 192

`rea ocupada por fibras 693 665

`rea ocupada por lœmens das fibras 249 126

`rea ocupada por parØnquima radial 171 143

Ærea ocupada por parŒnquima axial

foi contabilizada junto com as fibras
devido sua presença serpequena e de

dificil identificaçªo

Teor de cØlulas de parŒnquima
Após a realizaçªo dos cozimen

tos kraft Queiroz e Gomide 2003
as polpas de celulose das duas ma

deiras foram classificadas em tela

de 150 mesh para separaçªo das fra

çıes prosenquimatosa e parenqui
matosa AeficiŒncia da tela de 150

mesh para separaçªo destas duas fra

çıes nas polpas foi comprovada pela
anÆlise em vídeo microscópico com

objetiva de 1000X como demons

trado na Figura 4

A fraçªo prosenquimatosa re

tida pela tela de 150 mesh era

constituída na quase totalidade

ARTCARACTERISTICASp65 83

por fibras libriformes elementos

de vasos e fibrotraqueóides A fra

çªo parenquimatosa que atraves

sou atela de 150mesh era forma

da essencialmente por cØlulas de

parŒnquima longitudinal e radi

al No Quadro 6 estªo quantifica
das as fraçıes prosenquimatosas
e parŒnquimatosas das polpas das

duas madeiras

A polpa da madeira de baixa den

sidade apresentou um maior teor de

cØlulas de parŒnquima 81 que
a de alta densidade64confir

mando os resultados de mediçıes re

alizadas nas estruturas das madei

ras Quadro 5
Numa anÆlise global das duas

madeiras analisadas neste estudo

comparandose as suas constitui

çıes químicas Quadro 2 com

suas características anatômicas

Quadros 4 e 5podese concluir

que as diferenças entre as suas

densidades bÆsicas foram deter

minadas pela constituiçªo estru

tural anatômica e nªo pelos cons

tituintes químicos A espessura de

parede e o diâmetro do lœmen das

fibras foram os fatores determi

nantes da diferença de densidade

bÆsica das madeiras
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QUADRO 6 Fraçıes prosenquimatosa e parenquimatosa das polpas das

madeiras de baixa BD e alta densidade AD

Fraçªo Fraçªo

Prosenquimatosa Parenquimatosa
Madeira

Baixa Densidade BD 919 81
Madeira

Alta Densidade AD 936 64
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