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Pergunta nº: 1272/Question nº: 1272 

 
Título: /Title: Qualidade da Madeira x Sanidade Florestal 

 

    Por: / By:  Marina Valin 

 
E-mail: marinavalin@suzano.com.br  

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde, Profº Celso, tudo bem com o senhor? 

 

Eu andei procurando algum trabalho que falasse do efeito da ocorrência 

de alguma praga ou doença sobre a qualidade da madeira de Eucalipto, 

porém não obtive sucesso. 
 

O professor tem algum material que trate do assunto? 

  

Obrigada!! 
_________________________________________________ 
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mailto:marinavalin@suzano.com.br


 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia, cara Marina - Há algumas décadas atrás escrevemos, quando 
eu ainda trabalhava na CENIBRA, acerca da influência do cancro-do-

eucalipto sobre a qualidade da madeira e sobre os seus efeitos na 

celulose kraft obtida de árvores atacadas por cancro. 

 
Veja se pode lhe ser útil o artigo no link a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1976.%20madeira%20com%20cancro.pdf  

 
O trabalho é antigo, o fungo causador da doença foi reclassificado, mas 

essa doença pode ainda ser percebida em algumas regiões do Brasil 

atacando Eucalyptus, embora de forma não tão agressiva em função do 

sucesso do melhoramento florestal. 
 

Esse trabalho acabou por servir de base para o suprimento da madeira 

do eucalipto da CENIBRA na época, permitindo se estabelecer um índice 

limite de aceitação de madeira mostrando sinais evidentes da lesão pelo 

cancro. 
 

Se precisar de mais ajuda me informe. 

 

Um abraço 
Celso Foelkel  

 

_______________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Marina Valin 

 
E-mail:  marinavalin@suzano.com.br 
 

Bom dia Profº Celso! Muito obrigada pelo envio do artigo, vou lê-lo e se 

houver dúvidas entro em contato. 

 
Basicamente também queremos ver o impacto do distúrbio fisiológico na 

qualidade da madeira para polpação. No MA também temos áreas com 

ocorrência de distúrbio, e esta madeira será consumida. 
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Forte Abraço! 

 

_________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia Marina- qual seria o distúrbio fisiológico nas árvores e madeiras 
do Maranhão? 

 

Um abraço. 

Celso 
 

_______________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Marina Valin 

 
E-mail:  marinavalin@suzano.com.br 
 

Bom dia Profº Celso. Este distúrbio seria o mesmo que ocorreu na 

Bahia. Seria um declínio causado por fatores abióticos, o fator em si 

ainda não temos ele claro, se é falta ou excesso de água, estresse 
térmico. 

 

O interessante é que na região que predomina bioma amazônico, nos 

mesmos talhões, onde há baixada, ocorre o distúrbio, e nas partes mais 

altas não. Já na região que predomina o cerrado, ocorre este problema, 
mas preferimos não chamar de distúrbio, chamamos de seca-de-

ponteiros. 

 

A seca-de-ponteiros é também um distúrbio, mas os sintomas são um 
pouco diferentes, por isto este nome. 

  

Toda esta madeira será consumida sim professor. Até o momento não 

há nenhuma avalição da qualidade desta madeira, isto que vou estar 
fazendo nos próximos meses. 

 

Pretendo avaliar os seguintes parâmetros: 

  

• Densidade 
• Teor de extrativos e lignina 
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• Parâmetros anatômicos (fibras e vasos) 

• Relação cerne/alburno 

• Cozimento (rendimento, carga de álcali, kappa) 

  
O senhor tem mais alguma sugestão de análise que seria interessante 

inserir neste estudo? 

  

Abraços! 
 

_______________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Marina, há cerca de quase 4 décadas, a seca dos ponteiros apareceu 

forte na região do Vale do Rio Doce. Era algo muito parecido com o que 

você relata e se dava o nome de pau-preto, porque a casca da árvore 
acabava ficando mais escura com o problema. Em pouco tempo se 

descobriu que era um fenômeno relacionado à falta de boro, e o 

distúrbio passou a ser resolvido com o coquetel de micronutrientes nas 

fertilizações das mudas e árvores jóvens. 

 
Já tentaram verificar essa anomalia em termos de nutrição vegetal? 

 

Há gente boa trabalhando nisso no Brasil. 

 
Quanto aos seus testes, não exagere em testar inúmeros parâmetros, 

comece com os químicos (lignina, extrativos) e densidade básica e faça 

ensaios com número de repetições que permitam conclusões.  

Depois que tiver dados da madeira, planeje os cozimentos já 
conhecendo o que pode ser melhor realizado, fazendo adições 

controladas de madeira com e sem o problema, de zero a 100% de uma 

e outra. 

 

Um abraço e sucessos. 
 

Celso Foelkel 


