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Resumo: Em função dos altos valores de consumo de madeira no estado do Mato Grosso, 

existe à necessidade de pesquisas que avaliem a qualidade de espécies e clones atualmente 

plantados no estado para determinar a melhor finalidade. O trabalho tem como objetivo 

avaliar algumas propriedades da madeira de três materiais genéticos plantados no estado do 

Mato Grosso, indicando seu potencial para melhor uso. Foram avaliados os materiais 

genéticos Corymbia citriodora, Eucalyptus camaldulensis, e o hibrido Eucalyptus 

camaudulensis x Eucalyptus grandis (clone 1277) com média de 7 anos, oriundos de um 

plantio no município de Chapada dos Guimarães – MT. As propriedades analisadas foram 

densidade básica e a relação entre cerne e alburno (C/A). A relação C/A variou de 0,26 a 1,23, 

e a densidade de 0,48 a 0,72 g/cm³. Conclui-se que o C. citriodora e o e o hibrido E. 

camaudulensis x E. grandis (clone 1277) apresentaram boa qualidade, para o uso na geração 

de energia e tratamento preservativo, com destaque para o C. citriodora que apresentou 
melhores propriedades. O E. camaldulensis é mais indicado para o uso como madeira serrada. 

Palavras-chave: Densidade básica, Qualidade da madeira, Cerne, Alburno. 

 

Abstract: Due to high consumption values wood in the state of Mato Grosso, there is the 

need for studies to evaluate the quality of species currently planted and clones in the state to 

determine the best order. The work aims to evaluate some properties of wood three genetic 

material genetic planted in the state of Mato Grosso, indicating their potential to better use. 

We evaluated the genetic material Corymbia citriodora, Eucalyptus camaldulensis, and the 

hybrid Eucalyptus camaudulensis x Eucalyptus grandis (clone 1277) with an average of seven 

years, coming from a plantation in the municipality of Chapada dos Guimarães – MT. The 

analyzed properties were basic density and the relationship between heartwood and sapwood 

(C / A). The C / A ratio ranged from 0.26 to 1.23, and the density from 0.48 to 0.72 g / cm³. 

We conclude that the C. citriodora eoeo hybrid E. grandis x E. camaudulensis (clone 1277) 

had good quality, for use in power generation and preservative treatment, especially the C. 
citriodora that showed better properties. E. camaldulensis is most suitable for use as lumber. 

Keywords: Basic density, Wood quality, Heartwood, Sapwood. 

 

 

1. Introdução 

A exploração de madeira no estado do Mato Grosso começou a se desenvolver de 

forma econômica, através do corte e processamento de espécies nativas, na década de 70, com 

a política de ocupação da Amazônia nas regiões Norte e Noroeste do estado (REMADE, 

2001).O estado atualmente, ainda apresenta grande exploração da floresta nativa para 

produção de madeira serrada, no entanto foi observado uma expressiva redução nos últimos 

anos (IMEA, 2013).  
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Assim, verifica-se o aumento na utilização de madeira procedente de florestas 

plantadas, destinadas para diversos fins, entre eles destancam-se: bioenergia, mourões e 

postes tratados. De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Produtores de 

Florestas Plantadas (ABRAF, 2013) de 2007 à 2012, houve um aumento de 270% na área de 
plantio de eucalipto no Mato Grosso, totalizando 59.980 hectares. 

O aumento dos plantios com espécies de Eucalyptus no território mato-grossense é 

devido ao grande potencial do gênero, principalmente por apresentar grande variedade de 

materiais genéticos, rápido crescimento em ciclos produtivos de rotação curta (5 a 7 anos), 

diversos  usos e facilidade de comercialização de sua madeira (PERIN, 2013). De acordo com 

a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO 2012), os 

plantios florestais com eucaliptos foram impulsionados pela necessidade de biomassa 

sustentável e barata para geração de calor e vapor na secagem de grãos e frigoríficos. 

Atualmente, quase 90% da madeira produzida no estado são destinadas a produção de lenha, 
para as demandas do agronegócio (THUAULT, A. et al.,2011). 

Segundo Painel Florestal (2013), no estado do Mato Grosso a silvicultura intensiva 

está se desenvolvendo ainda com uma base florestal incipiente, cobrindo aproximadamente 

0,2% do território estadual. Muitas espécies vêm sendo plantadas em escalas preliminares, 

com áreas de no máximo de 100 hectares, com objetivo de fornecer informações importantes 

quanto à viabilidade para plantios comerciais futuros. O comportamento desses plantios 

poderá fornecer dados para indicar a produtividade e o potencial de cada espécie e dos tipos 
de matérias genéticos testados, e também o melhor ambiente para seu cultivo. 

Há muitos plantios particulares de produtores florestais, mas a grande maioria não 

possui orientação direcionada para o uso final da madeira (PAINEL FLORESTAL, 2013). 

Segundo Silva et al. (2008) dentre os clones mais utilizados no estado, os híbridos de E. 

urophylla x E. grandis têm sido os mais plantados, com uma das maiores estimativas de 

produtividade média, igual a 32,98 m³/ha.ano, seguido do E. camaldulensis com incremento 

médio anual (IMA) de 14,6 m³/ha.ano, E. urophylla com IMA de 13,23 m³/ha.ano. Esses 

valores estão abaixo da média brasileira, estimada em 41,3 m³/ha.ano (ABRAF 2010). Tal 

fato reflete a falta de adaptação das espécies de eucalipto plantadas em Mato Grosso, já que os 

materiais genéticos são selecionados e adaptados para as condições edafoclimáticas de outros 

estados (AREFLORESTA 2007).  

A seleção de clones geralmente é feita baseada em valores fenotípicos das 

características dendrométricas, porém, este procedimento não garante características 

tecnológicas desejadas para um uso especifico da madeira. Sendo assim, para auxilio na 

utilização da madeira, torna-se necessário avaliar as propriedades da madeira, visando o 

fornecimento de dados suficientes para indicar o potencial de cada uma, de forma a apontar o 
melhor uso. 

Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da madeira de três espécies 

de eucaliptos plantados no estado do Mato Grosso, determinando a porcentagem de cerne e 

alburno e densidade básica da madeira de três materiais genéticos, indicando seu potencial 

para diferentes fins. 

 

 

2. Material e Métodos 

 As madeiras avaliadas neste estudo foram oriundas da Fazenda Santo André, 

localizada no município de Chapada dos Guimarães. Realizou-se a avaliação de dois clones 
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do gênero Eucalyptus: E. camaldulensis Dehnh., o hibrido E. camaldulensis x E. grandis 

(clone 1277), e o Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson (antigo 

Eucalyptus citriodora Hook.). A idade das árvores é de aproximadamente 6 anos e foram 

plantadas em 3m x 3m de espaçamento. 

Foram selecionadas aleatoriamente duas árvores por clone, em função das melhores 

características fenotípicas. Em seguida, com auxilio de uma motosserra, as árvores foram 

derrubadas. 

Quatro discos de 5 cm de espessura foram retirados por árvore, partindo da base até o 
Diâmetro à Altura do Peito (DAP) em intervalos de 40 cm, totalizando 24 discos. 

 

2.1. Cerne e alburno 

Os procedimentos utilizados para determinação da relação cerne/alburno (C/A) estão 

de acordo com a metodologia seguida em outros trabalhos por Evangelista (2007). 

Inicialmente, com o auxílio de uma lupa com aumento de dez vezes, identificou-se, em cada 

disco, a região do cerne periférico, região limite entre cerne e alburno, observando-se a 

alteração na cor e ocorrência de vasos obstruídos por tilos no cerne. Para evidenciar os limites 

do cerne, todos os discos foram lixados com o auxilio de uma lixadeira elétrica.  

Em cada disco foram traçadas duas diagonais perpendiculares entre si e passando pela 

medula. Foi medido o diâmetro total e o diâmetro do cerne com uma régua de 0,1 cm de 

precisão. A relação cerne/alburno (C/A) foi calculada através da Equação 2: 

 

 

 

Sendo, 

Dc: Diâmetro do cerne, em cm; e, 

D: Diâmetro do disco sem casca, em cm. 

 

2.2. Densidade básica 

Para determinação da densidade básica foram selecionados 4 discos de cada árvore, 

retirando-se duas cunhas opostas em cada disco. A densidade básica foi determinada pelo 

método de imersão em água, de acordo com a norma ABNT NBR 11941 (ABNT, 2003). O 
procedimento consistiu em 5 etapas: 

1) Os discos de madeira foram submetidos em água pelo período de 2 semanas, até a 

saturação completa da madeira. 

2) Determinou-se o volume saturado por meio de uma balança analítica, mergulhando os 
discos presos em uma haste até a submersão completa  

3) Os discos de madeira foram secos em estufa a (105 ± 2)°C por 24hrs, até massa constante. 

4) Realizou-se a medição da massa seca dos discos novamente na balança analítica. 

5) Calculou-se a densidade básica da madeira.  

 

 

 

(1) 
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2.3. Análise estatística 

Para avaliar as porcentagens de cerne e alburno e a densidade básica da madeira dos 3 

materiais genéticos plantados no estado do Mato Grosso, considerou-se um delineamento 

inteiramente casualizado com três tratamentos (materiais genéticos), em oito repetições, 

totalizando 24 unidades amostrais.  

Os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors para testar a normalidade e de 

Cochran para a homogeneidade das variâncias e, em seguida, submetidos à análise de 

variância (ANOVA). Observando-se diferenças significativas, os tratamentos foram 

comparados entre si, por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade e 95% de 
significância. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Statistica 8.0 

(2007). 

 

 

3. Resultados e discussão 

3.1.Cerne e Alburno 

Segundo Oliveira (1997) do ponto de vista tecnológico, a quantificação da relação 

cerne/alburno é muito importante, pois dependendo da utilização que for dada a madeira, 

existe maior ou menor conveniência nas proporções destes tipos de madeira, que ocorrem em 

troncos de arvores. Por exemplo, a ocorrência de maior a porcentagem de alburno na árvore, 

resulta em maior capacidade de absorção de produtos preservativos. Porém, quanto maior a 

percentagem de cerne, melhor a capacidade produtiva em madeira serrada com coloração 

uniforme. 

Na Figura 1 serão apresentados os valores médios da relação cerne/alburno para os 

diferentes materiais genéticos plantados no estado do Mato Grosso. Verifica-se, que os 

valores médios variaram de 0,26 a 1,23. 

 

 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey. 

Figura 1. Valores médios da relação cerne/alburno (C/A) dos diferentes materiais genéticos. 
1 – C. citriodora, 2 – E. camaldulensis, 3 – E. camaldulensis x E. grandis (clone 1277). 

a 

b 

c 
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Foi observada a maior relação C/A (1,23) em E. camaldulensis. Outros trabalhos, 

verificaram valores próximos para a relação C/A, em plantios em Minas Gerais, com idade 
média de 7,5 anos, e.g. 0,88 Castro et al., (2013), e 1,01 Pereira et al., (2012). 

 O menor valor para a relação C/A, igual a 0,26, foi encontrado para o C. citriodora, 

valor este acima do encontrado por Lima et al., (2012), relação C/A de 0,11 para C. 

citriodora. A diferença entre os valores encontrados para a relação de C/A pode ser 

justificado, possivelmente pela variabilidade que existe entre as espécies, procedências e 
clones (PANSHIN, 1980; DE ZEEUW, 1980). 

O hibrido E. camaudulensis x E. grandis (clone 1277) apresentou valor médio de C/A 

de 0,94, não foi encontrado na literatura estudos das propriedades do material, porem o valor 

esta entre o encontrado por Castro et al. (2013) 0,88 para E. camaudulensis, e Cherelli et al. 

(2015)  1,15 para o Eucalyptus grandis. 

A ocorrência de maior ou menor percentagem de cerne e alburno auxilia na definição 

de prováveis usos para a madeira ou mesmo na qualidade de determinado produto. Segundo 

CALIL et al (1999) o alburno é menos denso, constituído pelo conjunto das camadas externas 

do lenho, mais permeáveis a líquidos e gases está mais sujeito ao ataque de fungos 

apodrecedores e insetos, além de apresentar menor resistência mecânica, ou seja, madeiras 

com maior quantidade de alburno, necessitam de tratamento preservativo. CALIL et al (1999) 

ainda cita que o cerne geralmente é mais denso, menos permeável a líquidos e gases, e mais 

resistentes ao ataque de fungos apodrecedores e insetos, apresentando maior resistência 

mecânica. Segundo Silva (2002), a madeira de cerne, pela sua coloração, maior durabilidade, 

densidade e propriedades específicas, apresentam maior valor tecnológico para usos em 

serraria e, por isso, tem sido o alvo de interesse dos usuários de madeira, ou seja, maior 
quantidade de cerne na madeira maior será seu valor econômico. 

Na Figura 2 são apresentados os valores médios percentuais da madeira da região de 

do cerne e alburno entre os materiais genéticos plantados no estado do Mato Grosso 

 

 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey. 

Figura 2. Valores de Cerne e Alburno encontrados para cada tipo de material genético em 

porcentagem (%). 1 – C. citriodora, 2 – E. camaldulensis, 3 – E. camaldulensis x E. 

grandis(clone 1277). 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

C. citriodora apresentou valores médios de 21% de cerne e 79% de alburno, resultados 

próximos foram encontrados e observados por Lima et al. (2012), que verificaram verificou 

90,9% de alburno e 9,1% de cerne para o C. citriodora aos 4 anos de idade plantados em 

Mato Grosso do Sul. 

Em E. camaldulensis a porcentagem de cerne e de alburno encontrada foi de 55% e 

45% , respectivamente. Estes valores estão próximos aos encontrados por Castro et al., (2013) 

que observou uma media de 47% de cerne e 53% de alburno para o E. camaldulensis. 

O hibrido E. camaudulensis x E. grandis (clone 1277) apresentou valores médio de 

49% para cerne e 51% de alburno, não foi encontrado na literatura estudos das propriedades 

para este material, Castro et al., (2013), encontrou valores de 47% para o cerne e 53% para o 

alburno para o E. camaldulensis, e Cherelli et al., (2015) observou 53,3% para o cerne e 

46,7% para o alburno em clones de E. grandis. 

Madeiras com alta porcentagem de cerne são mais indicadas para a indústria 

moveleira, já que sua durabilidade natural é maior, e também há mais mecanismos de defesa 

passiva contra os xilófagos, proveniente do armazenamento de extrativos (WHEELER, 2001). 

Gonçalves et al. (2010), acrescentam que a maior proporção de alburno é mais indicada 

quando se pretende realizar o tratamento preservativo em madeira. 

WILKES (1991) relata que, enquanto o alburno é utilizado preferencialmente para a 

produção de pasta para papel devido ao seu baixo teor de extrativos, o cerne, pelas suas 

características de maior resistência natural, é utilizado para a construção civil, e para fins com 
elevado grau de acabamento como, por exemplo, na indústria mobiliária. 

De acordo com os resultados da porcentagem de cerne e alburno encontrados nos 

materiais genéticos avaliados neste trabalho, pode-se indicar que o C. citriodora seja utilizado 

para tratamento preservativo, ou mesmo para uso energético, visto a possível facilidade na 

secagem deste material devido à alta quantidade de alburno. O E. camaldulensis apresentou 

maior quantidade de cerne, que segundo Calil et al (1999), o cerne apresenta maior 

durabilidade ou resistência natural e maior presença de extrativos estas características levam a 
indicar potencial para área de construção civil e indústria mobiliaria ou madeira serrada. 

 

3.2. Densidade básica da madeira 

 A densidade básica da madeira dos materiais genéticos plantados no estado Mato 

Grosso variou de 0,48 a 0,72 g.cm
-
³, como observado na Figura 3. O C. citriodora apresentou 

o maior valor médio de densidade básica (0,72 g.cm
-
³), sendo classificado como 

excessivamente pesado (0,72 – 0,86 g.cm
-
³) segundo o Forest Products Laboratory (2010), 

valores semelhantes foram encontrados no estudo de Lima et al. (2012), também para a 

madeira de C. citriodora, 0,86 g.cm
-
³,  plantadas no centro oeste de São Paulo. 

O Eucalyptus camaldulensis apresentou valor intermediário para a densidade básica, 

valor médio igual a 0,60 g.cm
-
³, este classificado como pesado (0,50 – 0,60 g.cm

-
³) segundo 

Forest Products Laboratory (2010). Angyalossy-Alfonso (1987), encontrou valores 

semelhantes em seu estudo com madeira de E. camaldulensis, 0,55 g.cm
-
³, Pereira et al. 

(2012) valor médio para densidade básica da madeira de E. camaldulensis de 0,531 g.cm
-
³, 

plantados em Minas Gerais com idade média de 7,5 anos. 

 E. camaldulensis x E. grandis (clone 1277) apresentou o menor valor de densidade, 

0,48 g.cm
-
³, valor semelhante encontrado no estudo de ODA et al., 1995 que verificou 

densidade básica de 0,45 g.cm
-
³. 

javascript:AbreReferencia('15','1987');
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A semelhança verificada para a densidade básica da madeira dos materiais genéticos 

plantados no estado do Mato Grosso com os materiais plantados em outros locais, indica que 
esta propriedade é fortemente influenciada pela genética das espécies.  

 Na utilização da madeira na forma de lenha, por meio de queima direta, maior 

densidade resulta em combustível com energia mais concentrada, devido a maior massa de 

combustível contida na mesma unidade de volume (VIDAL, 2013). De acordo com Santos et 

al,. (2011), a densidade da madeira é uma propriedade importante para produção de carvão 
vegetal, sendo recomendadas madeiras com densidade básica superior a 0,500 g.cm

-3
. 

 De acordo com Silva (2012) madeiras com densidade entre 0,400 e 0,480 g.cm
-
³, 

podem ser consideradas de baixa densidade, e de maior interesse para a indústria de celulose, 

devido a maior facilidade de impregnação, maior rendimento, menor gasto de energia para o 

refino, e menor consumo de facas no picador. 

 Considerando apenas a densidade básica da madeira, o potencial dos materiais 

genéticos avaliados neste estudo pode ser voltado para a produção de carvão vegetal, já que os 

valores de densidade média básica do C. citriodora e do E. camaldulensis são superiores, e a 

do híbrido E. camaldulensis x E. grandis (clone 1277) é muito próxima a média sugerida por 

Brito et al. (1983), Trugilho et al. (2001) e Santos et al. (2011), que afirmam que para a 
produção de carvão vegetal, densidade básica média superior a 0,500 g.cm

-3
 são ideais.   

 

 

4. Conclusão 

As propriedades avaliadas, cerne, alburno e densidade básica, indicam que os 

materiais genéticos plantados no estado do Mato Grosso apresentam qualidade satisfatória. As 

espécies estudadas. 

O C. citriodora apresentou a maior quantidade de alburno e densidade, estes 

resultados indicam melhor potencial para geração de energia através do processo de 

carbonização ou queima direta e tratamento preservativo. 

E. camaldulensis se destacou com a maior quantidade de cerne, e densidade alta, 

características ligadas a durabilidade e resistência natural, logo mais indicado para utilização 

como madeira serrada. 

O híbrido E. camaldulensis x E. grandis (clone 1277), entre os materiais estudados foi 

o que evidenciou maior equilíbrio entre cerne e alburno, e uma boa densidade para também 

ser utilizado na geração de energia através do processo de carbonização ou queima direta – 

combustão.Recomenda-se a determinação de outras propriedades da madeira destes materiais 

genéticos visando sua melhor caracterização para subsidiar a indicação de possíveis usos. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

ANGYALOSSY-ALFONSO, V. Caracterização anatômica das principais espécies de 

Eucalyptus L'Hérit. cultivadas no Brasil. Tese de Doutorado, 1987. 188p. Instituto de 

Biociências - Universidade de São Paulo. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 11941: Madeira: 

determinação da densidade básica. Rio de Janeiro, 2003. 6 p. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PLANTADORES DE FLORESTAS-ABRAF. Anuário 

Estatístico da ABRAF 2013: ano base 2012. Brasília, DF, 2013, 148 p. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PLANTADORES DE FLORESTAS-ABRAF. Anuário 

Estatístico da ABRAF 2011: ano base 2010. Brasília, DF, 2011, 130 p. 

 

ASSOCIAÇÃO DE REFLORESTADORES DE MATO GROSSO – AREFLORESTA 2007. 

Diagnóstico das Plantações Florestais em Mato Grosso: ano base 2007. Cuiabá, 2008. 63 

p. 

 

BRITO, J. O.;   BARRICHELO, L. E. G.; SEIXAS, F.; MIGLIORINI, A. J.;. MURAMOTO, 

M. C. Análise da produção energética e de carvão vegetal de espécies de eucalipto. IPEF, 

Piracicaba, n. 23, p. 53-56, 1983. 

 

CALIL Jr. C.; BARALDI, L.T. STAMATO, G. C.; FERREIRA, N, dos S.; Estrutura da 

madeira. Livros Técnicos e Científicos, São Carlos, 1999. 406 p. 

 

CASTRO, Ana Flávia Neves Mendes et al. Análise multivariada para seleção de clones de 

eucalipto destinados à produção de carvão vegetal. Pesq. agropec. bras. 2013, vol.48, n.6 

[cited 2015-06-15], pp. 627-635. 

 

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAMATO). Diagnóstico de Florestas Plantadas do Estado de Mato Grosso. – Instituto 

Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA) – Cuiabá: 2013 

 

CHERELLI, S.G; Cerne e alburno em eucaliptos: influência da espécie e da idade nas 

propriedades tecnológicas. 2015. 99 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de 

São Paulo, Botucatu – SP, 2015. 

 

EVANGELISTA, W.V. Caracterização da madeira de clones de Eucalyptus 

camaldulensis Dehnh. e Eucalyptus urophylla S.T. Blake, oriunda de consórcio 

agrossilvipastoril. 2007. 120p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Viçosa, 

Viçosa, 2007. 

 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO). Diagnóstico de 

Florestas Plantadas do Estado de Mato Grosso. – Instituto Mato-Grossense de Economia 

Agropecuária (IMEA) – Cuiabá: 2013. 106 p. 

 

Forest Products Laboratory. 2010. Wood handbook - Wood as an engineering material. 

General Technical Report FPL-GTR-190. Department of Agriculture, Forest Service, Forest 

Products Laboratory. Madison, WI: U.S. 508 p. 

 

GONÇALVES, F. G. OLIVEIRA, J.T.S; SILVA, G.F; NAPPO, M.E; FILHO, M.T. 

Parâmetros dendrométricos e correlações com as propriedades tecnológicas em um híbrido 

clonal de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 34, n. 

5, p. 947-959, 2010. 

 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 
LIMA, F.C.C.; Avaliação de nove espécies de Eucalyptus spp. em tratamento 

preservativo industrial. 2012. 77 p. Tese (Mestrado em Ciência Florestal) Universidade 

Estadual Paulista, BOTUCATU – SP Setembro – 2012. 

 

OLIVEIRA, J. T. S et al. Caracterização da madeira de eucalipto para a construção civil.  

1997. 427 p. Teste (Doutorado em Engenharia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1997. 

 

ODA, S.; MENCK, A.L.M.; JÚNIOR, A.F.; Correlação entre variação morfológica e 

densidade básica em híbridos de eucalyptus spp. Itapetininga, SP. IPEF n.48/49, 1995. p.77-

86.  

 

PAINEL FLORESTAL – A silvicultura no sul do estado do Mato Grosso, 2013. 

Disponível em: http://www.painelflorestal.com.br/noticias/fomos-ate-rondonopolis-mt-para-

saber-como-anda-a-silvicultura-por-la. Acesso em: 14/06/2015. 

 

PANSHIN, A.J.; De ZEEUW, C. Textbook of wood technology. New York: Mc-Graw Hill, 

4.ed, 722p. 1980. 

 

PERIN, E; Florestas plantadas com espécies nativas e exóticas em Mato Grosso. Cuiabá, 

2013. Disponível em: http://edson-perin.blogspot.com.br/2012/04/reflorestamento-com-

especies-nativas-e.html. Acesso em 15/06/2015. 

 

PEREIRA, B, L. C.; Qualidade da madeira de eucalyptus para a produção de carvão 

vegetal. 2012. 93p. Dissertaçao (Mestrado) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa – MG, 

2012. 

 

Revista da Madeira (REMADE) – Mato Grosso, Um pólo em crescimento. Edição n° 60, 

2001. Disponível 

em:http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=32&subject=Mato%20

Grosso&title =Um%20P%F3lo%20em%20Crescimento. Acesso em 08/06/2015. 

 

SANTOS, R.C.; CARNEIRO, A.C.O.; CASTRO, A.F.M.; CASTRO, R.V.O.; BIANCHE, 

J.J.; CARDOSO, M.T. Correlações entre os parâmetros de qualidade da madeira e do carvão 

vegetal de clones de eucalipto. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 39, n. 90, p. 221-230, jun. 

2011. 

 

SILVA, J. C. Caracterização da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden, de 

diferentes idades, visando a sua utilização na indústria moveleira. 2002. 179 p. Tese 

(Doutorado em Ciências Florestais) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002. 

 

SILVA, C.A.F; Considerações sobre o mercado em meio à crise. Guia de compras celulose e 

papel 2012/2013. Disponível em: 

Http://www.guiacomprascelulosepapel.org.br/publicador/noticia-

anexos/1349114238_4b3a782d17f112c23c9ce69b23389671_1807537215.pdf. Acesso 

14/06/2015. 

 

http://www.painelflorestal.com.br/noticias/fomos-ate-rondonopolis-mt-para-saber-como-anda-a-silvicultura-por-la
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/fomos-ate-rondonopolis-mt-para-saber-como-anda-a-silvicultura-por-la
http://edson-perin.blogspot.com.br/2012/04/reflorestamento-com-especies-nativas-e.html
http://edson-perin.blogspot.com.br/2012/04/reflorestamento-com-especies-nativas-e.html
http://www.guiacomprascelulosepapel.org.br/publicador/noticia-anexos/1349114238_4b3a782d17f112c23c9ce69b23389671_1807537215.pdf
http://www.guiacomprascelulosepapel.org.br/publicador/noticia-anexos/1349114238_4b3a782d17f112c23c9ce69b23389671_1807537215.pdf


 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 
SILVA, J. C.; CASTRO, V. R.; XAVIER, B. A.; Manual prático do fazendeiro florestal: 

produzindo madeira com qualidade. Viçosa, MG, 2008. 2. ed. rev. ampli 72 p.: Il.: 21 cm. 

 

STATSOFT INC. Statistica data analysis system version 8.0. Tulsa: Statsoft Inc., 2007. 

 

THUAUL, A., BRITO, B., & Santos, P. 2011. Deficiências na governança de fundos 

ambientais e florestais no Pará e Mato Grosso. Belém - PA, 2011. N° 19, p. 6. 

 

TRUGILHO, P. F.; SILVA, D. A. da. Influência da temperatura final de carbonização nas 

características físicas e químicas do carvão vegetal de Jatobá (Himenea courbaril L.). Scientia 

Agraria, Piracicaba, v. 2, n. 1/2, p. 45-53, 2001. 

 

VIDAL, A. O renascimento de um mercado: o setor de celulose solúvel. BNDES Setorial, Rio 

de Janeiro, 2013. n. 38, p. 79-130. 

 

WHEELER, E. A. Wood anatomy. Raleigh, NCSU, 2001. 74 p. 

 

WILKES, J. Heartwood development and its relationship to growth in Pinus radiata. Wood 

Science and Technology, Heidelberg, v. 25, p. 85-90, 1991. 

 

 

 


