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Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar a presença da madeira de reação pela assimetria 

da medula na madeira em árvores de clone de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla 

destinados à produção de celulose, inclinadas por ação de ventos. As árvores estudadas foram 

separadas em quatro faixas de inclinação. A excentricidade foi ajustada entre o centro 

geométrico e a medula. Foi encontrada uma tendência de incremento na excentricidade da 

medula nas árvores conforme a inclinação do tronco aumentou, e consequentemente, pode 

ocorrer uma maior incidência em madeira de reação nas árvores mais inclinadas.  
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Abstract: The aim of this study was to analyze the presence of the asymmetric of the pith in 

the reaction wood in clone trees of Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla for the 

production of cellulose, by the action of winds. The trees studied were separated into four 

ranges of inclination. The eccentricity was adjusted between the geometric center and the pith. 

Eccentricity of pith tends to increase with increasing the inclination of stem, which could 

results in high incidence of reaction wood in inclined trees.. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A madeira proveniente de espécies florestais de rápido crescimento, como a do gênero 

Eucalyptus para a indústria de celulose, é o principal instigador para o desempenho crescente 

do setor florestal brasileiro. No entanto, árvores jovens com fuste muito alto são mais 

propicias a serem instáveis, especialmente à ação de ventos. 

A ação dos ventos é um fator natural e impossível de ser controlado. Esta ocorrência 

em plantios comerciais pode trazer estresse nas árvores, e afetar a produtividade e a qualidade 

da madeira. Quando ocorre de forma acentuada, rajadas de ventos podem causar danos de 

forma irreversível. A quebra e o arranchamento do tronco são danos que ocasionam a morte 

das árvores. Já em fustes inclinados, a árvore permanece viva, realizando fotossíntese e 

produzindo madeira. 

Estes problemas já foram relatados por Souza (2004), Ferreira et al. (2010) e Rosado 

et al. (2013) em plantios florestais de eucalipto na região do Vale do Rio Doce, em Minas 

Gerais, onde tempestades ocasionaram prejuízos provocados por rajadas de ventos, que 

geralmente ocorrem nos períodos de chuva entre os meses de outubro a março. 

Após a ocorrência de fortes ventos, a inclinação do fuste pode contribuir para 

modificar as características dendrométricas das árvores, influenciando na quantificação do 

volume e no conteúdo de madeira. Além disso, o incremento de madeira nas árvores 

inclinadas ocorre de forma anormal, denominado como madeira de tração em espécies de 
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folhosas, que pode afetar na qualidade da madeira, sendo o principal indício a excentricidade 

da medula.  

Estudar a excentricidade da medula das árvores inclinadas por ação de ventos é 

fundamental para detectar a presença ou não da madeira de reação dos plantios afetados. 

Além disso, pode-se afirmar a respeito de uma interferência da qualidade da madeira 

produzida. 

Dentro desse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a presença da madeira de 

reação pela assimetria da medula na madeira em árvores de clone de Eucalyptus grandis x 

Eucalyptus urophylla destinados à produção de celulose, inclinadas por ação de ventos. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A madeira utilizada neste estudo foi proveniente de plantio florestal clonal comercial 

do híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, proveniente do município de Ipaba, 

localizado na região do Vale do Rio Doce, leste do estado de Minas Gerais. A região localiza-

se a 19º 23’ 45” de latitude sul e 42º 23’ 40” de longitude oeste.  

As árvores foram plantadas em fevereiro de 2007 em terreno de baixada com 

espaçamento de 3,00 x 3,33 m. O talhão foi atingido pela ação de ventos em novembro de 

2009, 33 meses após o plantio, com velocidade de até 72 Km h
-1

. O corte foi procedido em 

janeiro de 2013, 38 meses após a ocorrência dos ventos no talhão, e 71 meses após a data do 

plantio. 

 Grande parte das árvores do talhão foi inclinada pela ação de ventos, havendo 

diferentes graus de inclinação das árvores no mesmo talhão, umas com o fuste mais declinado 

e outras menos. Desta forma, as árvores foram selecionadas ao acaso e separadas por faixas de 

acordo com o ângulo de inclinação.  Foram utilizadas quatro faixas de inclinação. Na faixa 1, 

ou controle, as árvores possuíram inclinação aproximadamente nula. Nas faixas de inclinação 

2, 3 e 4, as árvores foram ajustadas e classificadas em ângulos de 15º a partir de 5° de 

inclinação. A metodologia do ângulo de inclinação das árvores foi de acordo com Boschetti 

(2014). Em cada faixa de inclinação foram retiradas cinco árvores. 

 Todas as árvores foram seccionadas nas posições 0, 25, 50, 75 e 100% do 

comprimento comercial do tronco, caracterizado por 6 cm de diâmetro. Nestas posições foi 

ajustada a excentricidade da medula pela Equação 1.  

 

 

(1) 

em que:  é a excentricidade da medula (%); 

 é a distância entre o centro geométrico e a medula (cm); 

 é diâmetro médio do disco (cm). 

 

As variáveis da distância entre o centro geométrico e a medula (Lc) foram obtidas pelo 

procedimento esquematizado na Figura 1, e os cálculos ajustados pela Equação 2, segundo o 

método proposto por Lima et al. (2007). 

 

 

(2) 
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em que:  é a maior distância entre a medula e a periferia da tora (cm); 

  é o  raio médio (cm); 

 é a menor distância entre a medula e periferia da tora (cm); 

 e  são o raio perpendicular 1 e raio perpendicular 2 (cm); 

 

 

 
Figura 1.Variáveis que expressam o deslocamento da medula ao centro geométrico na seção 

transversal da tora (Adaptado de Lima et al., 2007). 

 
 Para análise estatística, foi adotado um delineamento inteiramente casualizado, 

considerando os tratamentos dispostos no esquema de parcelas subdivididas com cinco 

repetições, sendo as parcelas (faixa de inclinação) e subparcelas (posição do tronco). Os dados 

foram avaliados estatisticamente por meio de análise de variância ao adotar um nível de 

significância de até 5% de probabilidade. De acordo com o resultado do teste F, as médias 

obtidas para os tratamentos das parcelas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A simetria da medula nas árvores estudadas foi influenciada pela inclinação do tronco. 

Nos fustes inclinados, todas as seções transversais foram excêntricas na forma, com aspecto 

elíptico, e os anéis apresentaram crescimento desorganizado. Assim como na literatura 

(Sousa, 2004; Bowyer et al., 2007), o maior raio foi encontrado na parte de cima da 

inclinação, ou seja, no lado tracionado, e o menor raio na parte inferior da inclinação do 

tronco, cujo crescimento foi suprimido (Figura 2).  Os valores médios de excentricidade da 

medula das árvores nas faixas de inclinação estão na Tabela 1.  
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Tabela 1. Valores médios de excentricidade da medula nas posições no sentido longitudinal 

do tronco em quatro faixas de inclinação, em árvores de clone de Eucalyptus grandis x 

Eucalyptus urophylla, aos seis anos de idade 

Posição do tronco 
Faixa de inclinação 

0º 5º - 20º 21º - 35º 36º - 50º 

0% 4,99 
(1,4/27) 

1,06 
(1,5/22) 

6,92 
(6,4/92) 

8,61 
(3,8/44) 

25% 3,17 
(2,6/84) 

6,28 
(2,5/40) 

10,67 
(4,5/42) 

9,18 
(3,6/40) 

50% 2,68 
(0,7/26) 

6,97 
(5,0/73) 

6,95 
(3,1/45) 

5,42 
(2,3/43) 

75% 3,02 
(2,2/71,8) 

5,15 
(4,0/78) 

6,2 
(4,0/64) 

6,82 
(3,7/55) 

100% 4,09 
(0,9/22) 

5,32 
(4,2/80) 

7,3 
(5,1/70) 

10,2 
(6,2/70) 

Média  
3,60 b 
(1,8/50) 

6,14 ab 
(3,4/56) 

7,61 a 
(4,6/61) 

8,04 a 
(4,2/52) 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal não diferiram estatisticamente pelo 
teste Tukey (p ≥ 0,05). 

Valores entre parênteses referem-se ao desvio padrão e coeficiente de variação (%) respectivamente. 

 

 Faixa de inclinação 1 (0º) 

 
0% 

 
25% 

 
50% 

 
75% 

 
100% 

 

Faixa de inclinação 2 (5º - 20º) 

 
0% 

 
25% 

 
50% 

 
75% 

 
100% 

 

(...continua...) 

 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 
Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

Faixa de inclinação 3 (21º - 35º) 

 
0% 

 
25% 

 
50% 

 
75% 

 
100% 

 

Faixa de inclinação 4 (36º - 50º) 

 
0% 

 
25% 

 
50% 

 
75% 

 
100% 

Figura 2. Secções transversais dos discos no sentido longitudinal do tronco das quatro faixas 

de inclinação estudada. 

 

Quanto maior os valores de excentricidade, maior é o deslocamento da medula ao 

centro geométrico. Todavia, as árvores da faixa controle também tiveram medula excêntrica. 

Ferreira et al. (2008), também notaram medula excêntrica em árvores com fuste reto em dois 

clones de Eucalyptus grandis × Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis aos sete anos de 

idade. A média dos valores da excentricidade da medula das árvores para a faixa controle foi 

de 4,11%. Ferreira et al. (2004), ao estudarem em dez clones com idades de 7 a 10 anos, 

encontraram excentricidade média da medula de 5,6%. 

Não houve um modelo ajustado em nenhuma faixa de inclinação que caracterizasse 

um perfil de variação de excentricidade da medula no sentido longitudinal. É conveniente 

advertir que todos os parâmetros avaliados possuíram alto valor de desvio padrão, conforme 

Tabela 1. 

Na busca por luz, as árvores tendem a assumir sempre a posição vertical, por intuição 

fisiológica e por questões de sobrevivência. Assim, quando se trata de árvores inclinadas ou 

galhos, as plantas têm a capacidade de restaurar a posição vertical, reduzindo a curvatura do 

tronco por meio de assimetria biomecânica entre o lado inferior e superior, acarretando em 

uma madeira estressada, denominada de madeira de reação (CLAIR et al., 2006; BOWYER et 

al., 2007; FANG et al., 2007; RUELLE et al., 2007a; AGUAYO et al., 2010). 

A madeira de reação encontrada na parte superior da curvatura é exposta a um esforço 

altamente tracionado, denominando assim como madeira de tração (CÓTÊ JUNIOR et al., 

1969; ARCHER, 1986; PILATE et al., 2004). Na parte inferior da curvatura há incremento de 

uma madeira considerada por alguns autores como madeira normal, no entanto, pesquisas 

apontam que em algumas espécies, a madeira do lado inferior possui características 

tecnológicas diferentes da madeira normal, designando como madeira oposta (CLAIR et al., 

2006, AGUAYO et al., 2010; BOSCHETTI, 2015). 
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Valores altos de excentricidade são um forte indicativo em incremento de madeira de 

reação (KOLLMANN; CÔTÉ JUNIOR, 1968; DLOUHÁ et al., 2008; WANG et al., 2010). 

Em decorrência da assimetria biomecânica no tronco das árvores inclinadas, nas posições com 

maior excentricidade da medula, possivelmente há um maior incremento em madeira de 

tração, assim, os resultados da Tabela 1 indicam que há maior incidência de madeira de tração 

nas posições mais próximas da base e do topo das árvores inclinadas. 

Conforme Grosser (1980), toras com valores altos de excentricidade de medula são 

mais propensas à formação de fendas circulares, e foi observado neste trabalho (Figura 2). 

Esta desvantagem é considerada para produção de madeira serrada e para produção de 

cavacos, pois dependendo do teor de umidade da tora para a transformação de cavacos, as 

fendas podem aumentar a quantidade de cavacos finos, que serão descartados do processo de 

polpação nas peneiras, afetando na produtividade dentro da fábrica. 

Além disto, a madeira de reação aumenta a variabilidade do lenho e influencia na 

qualidade da madeira e nos parâmetros para produção de polpa. Para afirmar sobre a 

qualidade da madeira destas árvores, é necessário realizar estudos mais aprofundados das 

características do lenho das árvores inclinadas. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Quanto maior a inclinação do tronco, maior a excentricidade da medula. 

Não foi encontrado relação entre excentricidade da medula e posição do tronco no 

sentido longitudinal para as árvores do clone estudado em nenhuma faixa de inclinação. 

Levando-se em consideração a qualidade da madeira, a excentricidade da medula 

reflete em maior incidência de madeira de tração de acordo com o aumento da inclinação do 

tronco. 

 

 

REFERÊNCIAS 

AGUAYO, M. G.; QUINTUPILL, L.; CASTILLO, R.; BAEZA, J.; FREER, J.; 

MENDONÇA, R. T. Determination of differences in anatomical and chemical characteristics 

of tension and opposite wood of 8-year old Eucalyptus globulus. Maderas: Ciencia y 

Tecnologia, v.12, n.3, p.241-251, 2010. 

ARCHER, R. R. Growth stresses and strains in trees. New York: Springer-Verlag,  1986. 

240p. 

BOSCHETTI, W. T. N. Qualidade da madeira de árvores de clone de Eucalyptus grandis 

x Eucalyptus urophylla inclinadas por ação de ventos para produção de celulose. 2014. 92 

f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal do Espírito Santo, 

Jerônimo Monteiro – ES. 

BOWYER. J. L. SHMULSKY, R; HAYGREEN, J. H. Forest products & wood science: an 

introduction. 5. ed. Iowa: Blackwell Publishing, 2007. 674 p.  

CLAIR, B.; RUELLE, J.; BEAUCHÊNE, J.; PRÉVOST, M. F.; FOURNIER, M. Tension 

wood and opposite wood in 21 tropical rain forest species: occurrence and efficiency of the G-

layer. IAWA Journal, v.27, n.3, p.329–338, 2006. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 
Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

COTÊ, W.A., JR., DAY, A.C., TIMELL, T.E. A contribution to the ultrastructure of tension 

wood fibers. Wood Science Technology, v.3, n.4, p.257-271, 1969. 

DLOUHÁ, J; ALMÉRAS, T; CLAIR, B; GRIL, J; HORACEK, P. Biomechanical 

performances of trees in the phase of active reorientation. Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis, v.56, n.5, p.39–45. 2008. 

FANG, C. H.; CLAIR, B.; GRIL, J.; ALMERAS. T. G-layer tranverse shrinkage and its 

consequences on shrinkage of poplar tension wood. Wood science and Technology, v.41, 

n.8, p.659-671, 2007. 

FERREIRA, S; LIMA, J. T; ROSADO, S. C. S; TRUGILHO, P. F. Influência de métodos de 

desdobro tangenciais no rendimento e na qualidade da madeira de clones de Eucalyptus spp. 

Cerne, v.10, n.1, p.10-21. 2004. 

FERREIRA, S; LIMA, J. T; TRUGILHO, P. F; MONTEIRO, T. C. Excentricidade da medula 

em caules de clones de Eucalyptus cultivados em diferentes topografias. Cerne, v. 14, n.4, 

p.335-340. 2008. 

FERREIRA, S; LIMA, J. T; TRUGUILHO, P. F; SILVA, J. R. M. S; ROSADO, A. M; 

MONTEIRO, T. C. Resistência mecânica de caules de clones de Eucalyptus cultivados em 

diferentes topografias. Cerne, v.16, suplemento, p.133-140, 2010. 

GROSSER, D. Defeitos de madeira. Curitiba: Fupef,  1980. 62p. (Série Técnica, 2). 

KOLLMANN, F. F. P; CÔTÉ JUNIOR, W. A. Principles of wood science and technology. 

New York: Springer-Verlag, 1968. v.1, 592 p. 

LIMA, I. L; GARCIA, J. N; STAPE, J. L. Influência do desbaste e da fertilização no 

deslocamento da medula e rachaduras de extremidade de tora de Eucalyptus grandis Hill ex-

Maiden. Cerne, v.13, n.2, p.170-177. 2007.  

ROSADO, A. M; ATAÍDE, G. M; CASTRO, R. V. O; CORREIA, A. C. G. Avaliação da 

tolerância à quebra por vento em árvores de eucalipto via teste de resistência. Pesquisa 

Florestal Brasileira, v.33, n.75, p.309-315, 2013. 

SOUSA, L. C. Caracterização da madeira de tração em Eucalyptus grandis e sua 

influência na produção de polpa celulósica. 2004. 93f. Dissertação (Mestrado em Ciência 

Florestal), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2004. 

PILATE. G.; CHABBERT. B.; YOSHINAGA. A.; LEPLÉ. J. C. Lignification and tension 

wood. Comptes Rendus Biologies, v.327, n.9, p.889-901, 2004. 

WANG, Y; GRIL, J; CLAIR, B; MINATO, K; SUGIYAMA, J. Wood properties and 

chemical composition of the eccentric growth branch of Viburnum odoratissimum var. 

awabuki. Trees, v.24, n.3, p.541-549. 2010. 


