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Dentre os reflorestamentos que abastecem as indústrias do setor florestal nacional, as espécies do 

gênero Eucalyptus (900 espécies) estão entre as mais importantes. O gênero pertence à família 

Mirtaceae e possui densidade básica entre 0,500 – 0,800 g/cm³ e variam com a espécie, idade, 

local dentre outros. A maioria dos Eucalyptus ocorrem grandes perdas devido a rachaduras e 

colapso. Portanto, este trabalho visou relacionar as contrações, colapso e o coeficiente de 

anisotropia com a densidade básica da madeira de Eucalyptus. As amostras foram provenientes 

de resíduos madeireiros dimensionadas a 2x2x5cm e demarcadas nas dimensões lineares radial, 

tangencial e axial, respectivamente. Os corpos de prova passaram pelo processo de lixamento 

manual para retirar as imperfeições, foram verificadas a ausência de defeitos e se estavam 

perfeitamente orientadas conforme as direções lineares. Posteriormente, as amostras foram 

imersas em água e submetido a vácuo ate completa saturação, logo após, foram para a estufa 

com temperatura constante (103±2ºC), onde se mantiveram durante o intervalo entre as pesagens 

e medidas dos eixos das amostras para não sofrerem ação do meio. A determinação da densidade 

básica foi realizada de acordo com a Norma 11941 (ABNT, 2003) e os dados processados 

através de análise estatística descritiva com os valores das medições das direções radiais e 

tangenciais das amostras. A densidade básica média da madeira foi 0,53 g/cm³. As contrações 

parciais e totais foram maiores no eixo tangencial seguido do eixo radial em todas as amostras. A 

densidade esteve associada significativamente as contrações volumétricas parciais, porém, o 

mesmo não foi obtido para as contrações totais, o que pode ser observado através dos valores do 

coeficiente de correlação de Pearson e de determinação. Os coeficientes de Pearson realizados 

para relacionar com a densidade foram significativos (p < 0,01) entre os parâmetros da umidade 

relativa (r = -0,83); contração TG MTU (r = 0,64); contração V. MTU (r = 0,51); C. Anisotropia 

(r = 0,60) e; colapso (r = 0,54).  A madeira de Eucalyptus apresentou menores valores de 

coeficiente de anisotropia, sendo um indicador de estabilidade dimensional, no entanto, o fator 

anisotrópico tomado de forma isolada não caracteriza uma madeira como sendo estável. Portanto 

dentre os parâmetros analisados, temos que a umidade relativa possui relação inversa com a 

densidade, o colapso não apresentou relação com a densidade, bem como as contrações e o 

coeficiente de anisotropia no PSF também não foram significativos com a densidade. 
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