
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 865/Question nº: 865 

 
Título: /Title: Quantificação de taninos em casca de árvores de 

eucaliptos 

                   Por: / By: Alberto Kuhn Klumb 

 
E-mail: albertokk88@yahoo.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Boa noite, Sr Celso. 

  

Estou fazendo um trabalho de graduação na UCPel (Bacharelado em 

Química Ambiental) que utilizará cascas de eucalipto para determinação 

de taninos condensados nas mesmas. Gostaria que, se possível, o 
senhor me conseguisse algum artigo ou trabalho que tenha uma espécie 

de "marcha" para coleta de cascas de eucalipto para fazer essa 

determinação. Por exemplo, se segue alguma regra como: coleta uma 

amostra de 5 cm de espessura nos primeiros 10 cm, contado a partir da 
raiz, depois mais 5 cm de espessura a 50 cm de altura, etc. Existe essa 

marcha ou a coleta é feita mais "ao acaso"? 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


  

Gostaria que me respondesse. Será muito importante para a conclusão 

do meu trabalho. 

 
Atenciosamente 

  

Alberto Kuhn Klumb  

Acadêmico em Química Ambiental 
_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Caro Alberto, bom dia. 

Minha recomendação é se coletar amostras a diferentes alturas, um anel 

de casca a cada 10% da altura total da árvore. Usar sempre a mesma 

espessura de anel e coletar todo o anel, para manter as proporções 
reais que acontecem na árvore. 

Algumas referências para você ler: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_ago09.html#sete (Navegar nas 

referências colocadas ao final do texto) 

http://www.scielo.br/pdf/rbfar/v13n1/a02v13n1.pdf 
http://www.scielo.br/pdf/qn/v28n5/25920.pdf 

http://www.ucs.br/ucs/tplJovensPesquisadores/pesquisa/jovenspesquisa

dores/trabalhos_pdf/vida/gelson_iob.pdf 

http://www.sbfgnosia.org.br/admin/pages/revista/artigo/arquivos/530-
arquivo-Artigo16.pdf 

http://quimicanova.sbq.org.br/qn/qnol/2005/vol28n5/28-DV04096.pdf 

http://www6.univali.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=264 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/12096/1/DISSERTA%
C3%87%C3%83O%20DEFINITIVA.pdf 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/1058/1/Disserta%C3

%A7%C3%A3o%20de%20mestrado%20-

%20Ilex%20paraguariensis.pdf 

http://www.fc.up.pt/fcup/contactos/teses/t_060370123.pdf 
http://www.floresta.ufpr.br/pos-

graduacao/defesas/pdf_ms/2004/d382_0505-M.pdf 

  

Um abraço e sucessos em seu trabalho 
Celso Foelkel 

   __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Alberto Kuhn Klumb 
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E-mail: albertokk88@yahoo.com.br 

  

 
Muito obrigado pela sua atenção... 

  

Foram muito úteis os artigos recebidos 

  
Atenciosamente 

 

Alberto Kuhn Klumb  

Acadêmico em Química Ambiental 
 


