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Questão: /Question: 

 
Caro Celso, boa tarde. 

Há algum tempo venho buscando informações sobre a classificação da 

densidade básica da madeira. O que é uma densidade alta? E uma 

baixa? Achei algumas informações na literatura, que citam sempre dois 

trabalhos. Um deles o trabalho "Métodos para determinação da 
densidade básica da madeira" - VITAL, B.R. Métodos de determinação 

da densidade da madeira. Viçosa-MG: SIF, 1984. Alguns trabalhos citam 

VITAL informando que ele citou uma classificação estabelecida pelo 

Forest Product Laboratoty (1974). Tenho o trabalho de Vital e nele não 
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consta essa informação. Fui no site do FPL e não consegui achar esta 

informação.  

O outro trabalho estabelece uma classificação para espécies da 

Amazônia "Melo, J. E.; Coradin, V. T. R.; Mendes, J. C. Classes de 
densidade para madeiras da amazônia brasileira. In: CONGRESSO 

FLORESTAL BRASILEIRO". Mas este trabalho eu não tenho, um colega 

que me falou sobre o trabalho mas também não tem uma cópia. 

Gostaria de saber se esta classe de densidade estabelecida por esses 
autores valem para qualquer espécie. Existe uma classificação específica 

para o gênero Eucalyptus? Onde posso encontrar este trabalho? 

 

Agradecido desde já. 

Att: 

Fernando H. L. Gadelha 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Boa tarde Fernando, obrigado por suas reflexões sobre as 
madeiras de eucalipto e as amazônicas. 

Em primeiro lugar, segue em anexo o artigo que você estava 

procurando, sobre uma classificação de densidade para as madeiras 

amazônicas, mais a referência do mesmo na base de dados da 
Embrapa: 

http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/index.jsp?url=home.jsp&baseDado

s=ACERVO&unidade=TODAS 

Detalhes do registro:  
 

Registro:  6  

Autoria:  MELO, J. E. de; CORADIN, V. T. R.; MENDES, J. C.  

Título:  
Classes de densidade para madeiras da Amazônia 

brasileira.  

Fonte:  
Silvicultura, São Paulo, v. 12, n. 42, p. 695-699, 

1992.  

Idioma:  PRT  

Notas:  
Edição dos Anais do Congresso Florestal Brasileiro, 6., 
1990, Campos do Jordão.  

Ano de 
Publicação:  

1992  
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Em segundo lugar, se possível me envie o título do trabalho mencionado 

pelo Dr. Benedito Vital sobre uma classificação do FPL – Forest Products 

Laboratory, pode ser que eu possua em minha biblioteca. 

Também lhe envio algumas referências interessantes sobre métodos de 
se determinar a densidade da madeira: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/IPEF/1971%20%20densidade%20cavacos%20ma

deira.pdf 
http://acta.inpa.gov.br/fasciculos/20-4/PDF/v20n4a22.pdf 

http://www.dcf.ufla.br/CERNE/artigos/16-02-

20097784v1_n1_artigo%2008.pdf 

http://www.revista.inf.br/florestal03/pages/artigos/artigo02.htm 
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v35n2/a19v35n2.pdf 

  

Finalmente, falando-se em densidade básica para madeiras de 

eucaliptos, eu posso ousar uma classificação para sua referência: 
Densidade baixa: menor que 0,45 g/cm³ (por exemplo a maioria dos 

clones de E.grandis) 

Densidade média: entre 0,46 a 0,54 g/cm³ (a maioria das madeiras de 

E.saligna e E.urograndis) 

Densidade alta: 0,55 a 0,65 g/cm³ (madeiras de E.tereticornis, 
E.globulus, E.cloeziana, etc) 

Densidade muito alta: maior que 0,65 g/cm³ (madeiras ded E.paniculata 

e Corymbia citriodora) 

Espero que essas informações lhe atendam. 
Um abraço e sucessos 

Celso 
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