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Nas últimas décadas têm aumentado significamente a utilização de madeiras do gênero 

Eucalyptus. E atualmente o Eucalyptus urophylla é uma das espécies mais plantadas no Brasil e 

possue grande potencial econômico. A densidade da madeira é um dos parâmetros mais 

importantes para a avaliação da qualidade da madeira para produtos de madeira reconstituída, 

por ser de fácil determinação e estar relacionada às outras características da madeira. Portanto, 

esse trabalho teve como objetivo principal avaliar a densidade básica da madeira e da casca de 

progênies de polinização controlada de híbridos de E. urophylla. O teste de progênies foi 

instalado na Fazenda Santa Irene, talhão 15E, da empresa Eucatex, localizada no município de 

Itatinga no estado de São Paulo. O experimento foi implantado no delineamento estatístico em 

blocos casualizados, contendo 51 progênies, cinco plantas/parcela e quatro repetições no 

espaçamento de 3 x 2 m com bordadura dupla. O solo é do tipo Neossolo Quartzarênico, textura 

arenosa. As análises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia da Madeira, da Universidade 

Federal do Tocantins/Campus de Gurupi. Os corpos de prova foram obtidos de 20 árvores 

superiores abatidas do teste de progênie de E. urophylla na idade de seis anos. Os discos de 

madeira foram retirados na altura do DAP (1,30m) e o procedimento para a determinação da 

densidade básica foi realizada de acordo com a NBR 11941/2003 da ABNT. Os valores de 

densidade da madeira variaram de 0,265 g/cm
3
 a 0,479 g/cm

3
 para as progênies de polinização 

controlada de E. urophylla
 
e para a casca a variação foi de 0,222 g/cm

3
 a 0,324 g/cm

3
. Os dados 

de densidade da madeira e das cascas foram submetidos à análise de variância, e estatisticamente 

não apresentaram diferença significativa para a densidade básica entre às 20 árvores superiores 

analisadas. Conclui-se que estes dados preliminares podem auxiliar no programa de 

melhoramento florestal da empresa, aumento a densidade básica da madeira para as gerações 

futuras. 
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