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RESUMO: O trabalho aplicou a análise de imagens de raios X digital para avaliar a anatomia e perfil densitométrico da folha de Eucalyptus grandis, 
semente de Tectona grandis e madeira de Pinus caribaea var. hondurensis. A análise das imagens digitais da estrutura macro e microscópica da folha, 

semente e madeira permitiram a construção dos perfis densitométricos. Destacam-se como vantagens da análise de imagens de raios X digital, em relação 
a outros métodos de análise anatômica e física, a integridade das amostras após a análise e medições de densidade em intervalos micrométricos. 

A metodologia de imagens de raios X digital é considerada não destrutiva e possibilita a 

reconstrução da estrutura anatômica e física por diferenças de tons de cinza da madeira e 

seus produtos (folhas, sementes, frutos e casca).  As imagens radiográficas estão 

fortemente correlacionadas com a densidade e o teor de umidade do material e são 

utilizadas para verificar flutuações de densidade dentro e entre anéis de crescimento, 

podendo ser associadas às condições climáticas do passado, estoque de carbono, influência 

de fertilização e sequestro de carbono, bem como a qualidade da madeira para diversos 

fins.  

 
 
Para avaliar a anatomia e perfil densitométrico da folha de Eucalyptus grandis, semente de 

Tectona grandis e madeira de Pinus caribaea var. hondurensis foi utilizada análise de 

imagens de raios X digital por meio do equipamento Faxitron modelo LX-60, com 

intensidade de 30 Kv por 19 segundos. As imagens foram analisadas no software ImageJ, 

para a construção dos perfis densitométricos.  

 
 

A partir da análise das imagens radiográficas de Pinus sp. (Figura 1) verificou-se variações 

no grau de escala de cinza com tons mais claros (alta densidade) e mais escuros (baixa 

densidade),  além de anéis de crescimento, formados pelos lenhos inicial e tardio, bem 

como falsos anéis, finas linhas do parênquima radial e pequenos pontos dos canais de 

resina.  
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Nas estruturas internas do fruto da teca (tipo drupa) estavam localizadas as sementes, 

consideradas cheias e sadias. Através da análise do perfil densitométrico na posição 

superior do fruto determinou-se a densidade da casca do fruto que envolve a semente, 

verificando que se trata de um material frágil (quebradiço) e de baixa densidade 

(abaixo de 0,2 g/cm³). O perfil de densidade que atravessou o centro do fruto, atingiu 

desde a casca externa, passando pela testa da semente até chegar ao tegumento da 

semente (acima de 3 g/cm³) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Estrutura anatômica e física do plano transversal do fruto com a semente de 
teca. As duas linhas (posição superior e centro do fruto) determinam o perfil de 
densidade aparente 

 

A análise de folha de E. grandis por imagens radiográficas permitiu aferir sobre a área 

foliar, o tamanho e a frequência de estômatos (n0/mm²). Foram encontradas diferenças 

de tons de cinza nas imagens, sendo que o pecíolo e a nervura principal possuem 

densidade diferente do restante da folha. As posições marginais da folha apresentaram 

variações de densidade da periferia para o centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Imagens radiográficas da folha de Eucalyptus grandis. Análise anatômica e 
física pelos perfis radiográficos em diferentes posições 

 
4. CONCLUSÕES 
A utilização da metodologia abordada permitiu a análise qualitativa e quantitativa da 

madeira e de produtos florestais, sendo de fundamental importância em estudos de 

qualidade tecnológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
Figura 1 - Estrutura física e anatômica da madeira de Pinus. A) Perfil densitométrico com a 
variação de densidade aparente (g/cm³) ao longo da seção transversal; B,C e D) Detalhe das 
imagens de raios X digital em escala de cinza 


