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Criação e Autoria dessa edição da Eucalyptus Newsletter: Celso Foelkel 
 
 

 

Uma realização: 

 

Grau Celsius – Negócios em Gestão do Conhecimento 

 
 

 

Fonte: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202001613
 

Escala espacial 

http://www.celso-foelkel.com.br/
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Organizações facilitadoras 

 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

 

 

 
 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

 

 

RIADICYP – Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en 
 Celulosa, Papel y Productos Lignocelulósicos   

 

 

https://www.abtcp.org.br/
https://www.iba.org/pt/
https://www.ipef.br/
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
https://www.abtcp.org.br/
https://www.iba.org/pt/
https://www.ipef.br/
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
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Empresas e organizações apoiadoras na Categoria “Premium” 

 
  Suzano – Categoria Premium 

 

  ArborGen Tecnologia Florestal -  Categoria Premium 

 

  IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  - Categoria Premium 

 
 

Empresas e organizações apoiadoras na Categoria “Master” 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

Categoria Master 

 Bracell  - Categoria Master 

https://www.suzano.com.br/
https://www.arborgen.com.br/
https://www.iba.org/pt/
https://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
https://www.suzano.com.br/
https://www.arborgen.com.br/
https://www.iba.org/pt/
https://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
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Klabin - Categoria Master 

 

Veracel Celulose - Categoria Master 

 

 
 

                                                  

https://www.klabin.com.br/
https://www.veracel.com.br/
https://www.klabin.com.br/
https://www.veracel.com.br/
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Metas técnicas e virtudes tecnológicas a serem 

conquistadas pelos participantes através desse curso: 
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 Valorização dos aspectos anatômicos, químicos, topoquímicos 

e de ultraestrutura das madeiras de forma tal que técnicos, 

trabalhadores, estudiosos e pesquisadores não se esqueçam 

de que as celuloses e os papéis, bem como outros derivados 

da biomassa lignocelulósica florestal, têm origem no trabalho 

das plantas que constroem seus corpos que se converterão 

em matérias-primas industriais para o setor de base florestal 

 

 Facilitar o entendimento sobre a estruturação e composição 

das madeiras para que elas possam ser melhores e mais 

eficientemente utilizadas em processos industriais de 

conversão, tais como produção de celulose e papel, painéis de 

madeira, etc. 
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 Incentivar a que nossos estudantes, técnicos e profissionais 

do setor de base florestal possam refletir sobre como as 

madeiras foram construídas e estruturadas e quais as 

melhores maneiras para que elas possam ser convertidas 

com sucesso em produtos industriais 

 

 Oferecer uma base de conhecimentos sólida, simples e 

didática de maneira que todos possam entender e 

acompanhar os conceitos básicos fundamentais e vitais sobre 

a qualidade e química da madeira desde sua formação como 

material estrutural e cujas propriedades precisam ser bem 

entendidas, mensuradas, avaliadas e correlacionadas ao 

desempenho na conversão até produtos industriais como 

celulose e papel 
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 Identificar os principais nomes de especialistas científicos e 

tecnológicos em ultraestrutura, química e topoquímica das 

madeiras no Brasil e internacionalmente 

 

 

 Facilitar a todos a obtenção de materiais para estudos 

através de uma seleção de bibliografias de enorme valia e 

que permite a continuação do aprendizado.  Ofertar o acesso 

a um banco de dados de conhecimentos vitais com cerca de 

500 referências de artigos, metodologias, catálogos, livros e 

websites disponibilizados com endereços na Internet para 

permitir a agregação desses conhecimentos em processos de 

otimização de desempenhos na produção, nas comunicações 

e na utilização das madeiras. 
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Preâmbulo pelo Professor Celso Foelkel 
 

 

 
Fonte da Imagem: 

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRIGO.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRIGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRIGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Esse curso tem como objetivo compartilhar informações básicas 

vitais para os usuários das madeiras de Eucalyptus e Pinus 
 

“Conhecendo como a madeira está estruturada e como seus 

diversos constituintes anatômicos e químicos se distribuem 

no tecido xilemático, poderemos ter uma visão privilegiada do 

processo de polpação kraft para poder otimizar o mesmo 

quanto a desempenhos e eficiências” 

Mais dados que corroboram essa afirmação acima que enunciei 

em um dos meus capítulos do Eucalyptus Online Book podem ser 

encontrados em: 
 

Individualização das fibras da madeira do eucalipto para a produção 
de celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 16. 107 pp. 

(2009) 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT16_IndividualizacaoFibras.pdf  (em 

Português) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT16_IndividualizacaoFibras.pdf
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Para a construção do material desse curso aproveitei para 

resgatar, ler e recordar ensinamentos que fui obtendo, ao longo 

de minha carreira, em livros, artigos e na web a partir de 

escritos de alguns dos principais ícones do setor brasileiro e 

internacional da anatomia, formação, química, topoquímica e 

ultraestrutura das madeiras, tomando assim a liberdade de 

relacionar alguns desses inúmeros amigos das madeiras, em 

ordem alfabética de primeiro nome: 

Alfred Joaquim Stamm 

Alfredo Mokfienski 

Ana Lourenço 

Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho 

Andrea da Silva Magaton 

André Ferraz 

Antônio Aprígio da Silva Curvelo 

Arci Dirceu Wastowski 

Bertie Lee Browning 
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Cristiane Pedrazzi 

Dietrich Fengel 

Dimitris S. Argiropoulos 

Dmitry Evtuguin 

Dorila Piló-Veloso 

Duarte Neiva 

Evandro Afonso do Nascimento 

Fernando José Borges Gomes 

Francides Gomes da Silva Júnior 

Gabriel Valim Cardoso 

Geoffrey M. Downes 

Gerald Koch 

Graziela Baptista Vidaurre 

Gregório Cardoso Tápias Ceccantini 

Hermann F. J. Wenzl 

Heber dos Santos Abreu 
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Helena Pereira 

Jorge Gominho 

Jorge Luiz Colodette 

José Lívio Gomide 

José Otávio Brito 

Lloyd A. Donaldson 

Luiz Ernesto George Barrichelo 

Luiz Pereira Ramos 

Marcelo Coelho dos Santos Muguet Soares 

Mario Tomazello Filho 

María Mercedes Arbo 

Nelson Durán 

Reinaldo Ruggiero 

Richard Evans 

Roger M. Rowell 

Ruppert Wimmer 
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Sérgio Antônio Lemos de Morais 

Sonia Maria Bittencourt Frizzo 

Sven A. Rydholm 

Tore E. Timell 

Umberto Klock 

Vail Manfredi 

 

Essa seleção apresentada focou mais os autores que têm 

colaborado para a difusão dos conhecimentos básicos da 

formação, química, topoquímica e ultraestrutura das madeiras 

Portanto, minha sincera homenagem a essa seleta legião de 

autores que têm colaborado para os alicerces da química da 

madeira no Brasil e no mundo 

 

 Reforço ainda que muitos outros estudiosos fantásticos que não 

foram citados existem estudando a química dos processos de 

utilização da madeira e de outros materiais lignocelulósicos 



17 
 
 

Muitos deles podem ser encontrados referenciados em artigos, 

teses, palestras, cursos e outros materiais que constituem a 

Coletânea Bibliográfica em Formação, Ultraestrutura, Química e 

Topoquímica das Madeiras apresentada no tema 10 desse 

material de curso 

Conheçam então esses grandes autores do setor da química da 

madeira visitando e conhecendo suas obras publicadas 

 

Essas rotas tecnológicas e madeireiras do setor merecem serem 

entendidas e aprendidas através da leitura de muitos livros, 

alguns com suas capas mostradas a seguir e referenciados na 

nossa coletânea  

 

Algumas dessas obras fazem parte da minha coleção de livros 

em papel armazenados em biblioteca própria, a qual eu ainda 

mantenho com orgulho e muito uso junto a uma biblioteca digital 

aguardada com carinho em meus computadores 
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Aproveitem para vislumbrar e emocionar com a visualização de 

diversas dessas fontes magníficas de conhecimento científico e 

tecnológico sobre as madeiras 

  

Todos esses livros e outros, cujas capas ou ilustrações são 

mostradas ao longo do documento de nosso curso, estão 

referenciados em nossa coletânea que finaliza o curso  

(muitos deles, inclusive com possibilidades de downloading) 
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Aqui está resumidamente a nossa rota didática nesse curso 

 

Fonte da Imagem: https://studylib.net/doc/5797030/wood-280-13w-

%E2%80%93--6--wood-chemistry-and-ultrastructure  

https://studylib.net/doc/5797030/wood-280-13w-%E2%80%93--6--wood-chemistry-and-ultrastructure
https://studylib.net/doc/5797030/wood-280-13w-%E2%80%93--6--wood-chemistry-and-ultrastructure
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Passando também por efeitos nos processos de polpação e qualidade 
das polpas como muito bem estudado em alguns materiais também 

disponibilizados 
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Conteúdo do curso para atendimento dos objetivos e metas 
anteriormente mencionados: 

 

        
 

1.  Assim é a Madeira – Principal Matéria-Prima para a 

Fabricação das Polpas Celulósicas e dos Papéis 

 

2.  A Formação da Madeira (Xilogênese) pelas Árvores 

    2.1. O Reino Vegetal e as Plantas Formadoras de Madeira 
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    2.2. O Processo de Formação da Madeira pelas Plantas 

Superiores 

    2.3. Formação e Espessamento da Parede Celular  

    2.4. Ultraestrutura da Parede Celular das Madeiras 

     2.5. Topoquímica da Madeira e sua Importância 

 

3. Anéis de Crescimento, Lenhos, Madeira Juvenil & Adulta, 

Cerne & Alburno 

 

4. Conceitos Básicos sobre os Principais Componentes das 

Madeiras de Eucalyptus & Pinus 

  4.1. Holocelulose 

  4.2. Celulose 

  4.3. Hemiceluloses 

  4.4. Lignina 

  4.5. Extrativos  
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  4.6. Cinzas  

 

5. Composições Químicas das Madeiras de Eucalyptus & Pinus 

 

6. Metodologias de Ensaio em Química da Madeira 

 

7. Defeitos de Formação das Madeiras (Madeiras de Reação; 

Efeitos de Estresses de Crescimento, Térmico e Hídrico; Efeitos 

de Ventos Fortes; Ataques de Patógenos)  

 

8. Relações dos Constituintes da Madeira com o Processo de 

Polpação Kraft 

   

9. Palavras de Encerramento de Celso Foelkel 

 

10. Uma Coletânea Bibliográfica sobre Formação, 

Ultraestrutura, Química e Topoquímica das Madeiras
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Tema 1: Assim é a Madeira – Principal Matéria-Prima para 
a Fabricação das Polpas Celulósicas e dos Papéis  
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A madeira é um material natural, heterogêneo, anisotrópico, 

utilíssimo, biodegradável e muito abundante na Natureza 

 

Madeira é formada por vegetais superiores, denominados de 

Ginospermas (Coníferas) e Angiospermas Dicotiledôneas 

(Folhosas). As madeiras são formadas por células especializadas 

de natureza meristemática ou embrionária. 

 

Apesar de as madeiras serem heterogêneas, elas possuem 

poucos elementos estruturais principais em sua constituição: 

Fibras libriformes, traqueídos, elementos de vaso, células de 

parênquima, células formadoras de resinas e de gomas 

(extrativos), dentre outras poucas mais...  

 

Dentro de um mesmo gênero ou espécie taxonômica, as madeiras e 

seus constituintes anatômicos podem guardar semelhanças e 

através das suas estruturas é possível se diferenciar as espécies 

através de técnicas macro ou microscópicas 
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Como as madeiras são muito abundantes e de ampla utilidade, 

qualquer cidadão do planeta acaba tomando contato com elas 

 

As células que compõem a madeira são pequenas, mas caso 

alguma pessoa queira olhar mais sobre elas, com uma lupa, já se 

pode ter uma visão interessante dessas estruturas – Porém é o 

microscópio que nos permite ficarmos apaixonados pelas suas 

paisagens anatômicas 

 

Para fins de entendimento das dimensões principais dos 

constituintes anatômicos das madeiras, está apresentada uma 

tabela resumo contando as prováveis dimensões dos principais 

elementos celulares de madeiras industriais usadas no Brasil 
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Componente Dimensão Eucalyptus Pinus Araucaria 
 

 

Fibras ou 

Traqueídos 

 

Comprimento 
mm 

 
0,7 a 1,2 

 
2,2 a 3,2 

 
4,0 a 6,0 

 

Diâmetro 

μm 
 

 
12 a 20 

 
35 a 60 

 
45 a 65 

 

 

Elementos 

de Vasos 

 

Comprimento 

μm 
 

100 a 500 

Não 

possuem 

Não 

possuem 
 

Diâmetro 
μm 

 
40 a 180 

 
Não 

possuem 

 
Não 

possuem 
 

Células de 

Parênquima 

Radial 

Comprimento 

μm 
 

50 a 80 

 

80 a 150 

 

50 a 100 
Diâmetro 

μm 
 

 
15 a 20 

 
15 a 25 

 
10 a 20 
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Madeira – Um produto natural e heterogêneo 
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Apenas recordando: 
 

 

 

 

Sentido ou direção 

Medula  Casca 

Medula (que representa 

a região central de 

madeira na tora, 

formada pelo meristema 

primário apical do 

tronco) 

Casca 
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Apenas recordando: 
                                                    Topo 

     
                                      Base                  Sentido Base  Topo 
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Apenas recordando: 
 

 

 
NÃO É MADEIRA:  

Casca externa (Súber - CE) – Casca interna (Floema - CI) – 
Câmbio (Ca) 

 

MADEIRA (M) ou XILEMA:  Alburno - Cerne 

Madeira 
CE 

CI 

 

Ca 

Alburno 

Cerne 
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Apenas recordando: 
 

 
Madeira de Coníferas  

Lenho Inicial – Lenho Tardio - Traqueídos  
Células Secretoras Resina - Canal de Resina – Parênquima Radial 
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Apenas recordando: 
 

 
Madeira de Folhosas  

 Elementos de Vaso – Parênquima Radial – Parênquima Axial – 
Fibras Libriformes e Tilose 
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Apenas recordando: 
 

 
 
Adaptado de: https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-

EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf  
 

Seção transversal 

Seção longitudinal radial 

Seção longitudinal tangencial 

https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
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Apenas recordando: 
 

  

 

Adaptado de: https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-
EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf  

Seção transversal 

Seção longitudinal radial 

Seção longitudinal tangencial 

https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
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Apenas recordando: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As três seções de estudo de uma madeira 

Transversal – Longitudinal Tangencial – Longitudinal Radial 
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Apenas recordando: 
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Apenas recordando: 
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Parênquima  

axial 

 
 

Constituintes anatômicos das madeiras de folhosas (Hardwoods 

ou Madeiras Duras)  
 

Vaso 

Fibras 

Parênquima 

radial 
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Madeira do Eucalipto (Folhosa) 

Seções transversal e longitudinal radial 
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Madeira de Coníferas (Softwoods ou Madeiras Moles) 
(Pinus & Araucaria – na ordem das fotos acima) 
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Madeira de Coníferas  
Seções: transversal e longitudinais radial e tangencial 



61 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

Da madeira... 

até a polpa celulósica... 

Madeira eucalipto 

(% em Volume) 

 

15% Vasos 

 

15% Parênquimas 

 

70% Fibras 

Celulose Eucalipto 

(% em Peso) 

6 – 8% Finos 

 

2 - 4% Vasos 

 

90% Fibras 
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Da madeira até a polpa celulósica 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Madeira Pinus 

(% em Volume) 

 

3% Canais de resina 

 

7 – 9% Parênquimas 

 

90% Fibras 

Celulose Pinus 

(% em Peso) 

 

2 - 4% Finos 

 

96 - 97% Fibras 
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Tema 2: A Formação da Madeira (Xilogênese) pelas Árvores 
 

 

 

 
 

Fonte da Imagem:  
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRI

GO.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
 

 

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRIGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRIGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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    2.1. O Reino Vegetal e as Plantas Formadoras de 
Madeira 

 
 

O Reino Vegetal ou Plantae é uma das principais fontes de 

biodiversidade da Natureza 

 

A maioria das espécies vegetais (ou plantas) realiza uma das 

mais simples e ao mesmo tempo mais complexa das reações dos 

seres vivos: Fotossíntese  

 
Caso a fotossíntese fosse “copiada” pelos humanos para 

produção industrial de açúcares, estariam solucionados dois dos 

grandes desafios da humanidade: 

  

Produção de alimentos e de combustíveis 
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As plantas são seres autotróficos, ou seja, são capazes de 

produzir seus próprios alimentos a partir da energia luminosa 

solar, da água, dos minerais do solo e do gás carbônico da 

atmosfera 

 

 

Elas necessitam de elementos minerais do solo que participam 

tanto de reações catalíticas como de modificações químicas que 

favorecem a formação das células e o crescimento vegetal 

 

 

Os açúcares simples (monômeros de carboidratos) podem ser 

metabolizados, polimerizados e convertidos em substâncias mais 

complexas como: celulose, hemiceluloses, lignina, extrativos, 

proteínas, hormônios, etc. 
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Fonte da Imagem: 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/bioplantas.php  

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/bioplantas.php
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Fonte da Imagem: https://drive.google.com/file/d/1vVGfjz2YAd_EzexmdkyxklHy5w1zR7xz/view 

Estômatos foliares 

Ingresso de CO2 

Saída de O2 e CO2 

Saída de H2O 

Funções Fisiológicas 

Fotossíntese 

Respiração 

Transpiração 

 

https://drive.google.com/file/d/1vVGfjz2YAd_EzexmdkyxklHy5w1zR7xz/view
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FOTOSSÍNTESE 
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A madeira e a casca das árvores são tecidos condutores 

vasculares de seiva bruta mineral (madeira) e orgânica 

elaborada (casca interna) 

 
Fonte da Imagem: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=mta4mzk2nw==k75o  

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=mta4mzk2nw==k75o
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Fonte da Imagem: https://djalmasantos.wordpress.com/2012/03/29/meristemas/   

https://djalmasantos.wordpress.com/2012/03/29/meristemas/
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As principais funções metabólicas ou fisiológicas das plantas são 

então:  

 

 Absorção de água e minerais pelas raízes 

 

 Absorção de ar pelos estômatos (orifícios foliares) 

 

 Fotossíntese 

 

 Produção de energia para uso interno em seus processos 

metabólicos através da queima de compostos orgânicos pela 

Respiração 

 

 Transpiração 

 

 Liberação de gases para a atmosfera (gás carbônico pela 

respiração e oxigênio pela fotossíntese) 
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 Condução de seivas pela translocação de água e seus solutos 

(substâncias dissolvidas na água): seiva mineral e seiva 

orgânica. 

 

 Acumulação de substâncias em novos tecidos formados 

(madeira, casca, folhas, flores, frutos e raízes) 

 

 Reprodução através das flores e sementes 

  

A seiva mineral se move pela madeira e 

a seiva orgânica pela casca 

Fonte da Imagem: 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Morfofisiolo

gia_vegetal/morfovegetal3.php 
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As árvores utilizadas pelo homem para inúmeras finalidades 

industriais, domésticas e econômicas são componentes dos mais 

significativos e importantes do Reino Vegetal 
 

 

As árvores são consideradas como plantas Embriófitas (todas 

plantas terrestres com presença de embrião multicelular), 

Fanerógamas (plantas formadoras de sementes) e se dividem 

em: 
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Ginospermas – plantas sem frutos, com sementes nuas 

protegidas por folhas modificadas ou cones – como o caso das 

coníferas (Pinus, Araucaria, Cupressus, etc.) 

 

 

Angiospermas – plantas com flores e sementes envolvidas por 

frutos (secos ou carnosos), como o caso das folhosas 

(Eucalyptus, Corymbia, Acacia, etc.) 
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Nossas árvores industriais são melhoradas geneticamente e 

selecionadas em função de seus desempenhos, produtividades, 

vigor e propriedades das suas madeiras 
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Dentre as propriedades das árvores como fontes de matérias-

primas de caráter industrial se destacam: 

 

 Produtividade ou ritmo de crescimento (em volume e em 

massa seca) 

 

 Eficiência no uso da água e nutrientes 

 

 Eficiência fotossintética e no acúmulo de compostos de 

madeira no tronco 

 

 Qualidade silvicultural da árvore e de seu tronco: forma, 

retidão, ramificações leves  

 

 Desrama natural 

 

 Resistência a pragas e doenças 
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 Arquitetura da copa e área foliar  

 

 Resistência a ventos, secas, geadas, etc. 

 

 Teor de casca no tronco 

 

 Qualidade da madeira 
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    2.2. O Processo de Formação da Madeira pelas Plantas 
Superiores 

 

 
 
 

Dentro de “uma complexidade da mais alta simplicidade” as 

plantas formam seus corpos a partir de células que permanecem 

com características embrionárias de formação de tecidos por 

toda a vida das plantas: Meristemas 
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Meristemas primários, pró-câmbio ou gemas apicais – 
formam novos tecidos nas pontas de ramos e troncos para a 

planta crescer em comprimento 
Esses tecidos consistem nas madeiras mais primárias das 

toras (Medula) 
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O pró-câmbio ou gemas apicais são tecidos meristemáticos que 

ocupam os ponteiros de ramos e troncos 

 

Eles formam as primeiras células de xilema ou lenho ou madeira 

(xilema primário) e de floema ou líber (floema primário) das 

plantas lenhosas 

 

  
Fonte da Imagem: http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Hipertextos-2019.pdf  

http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Hipertextos-2019.pdf
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Meristemas apicais - Ponteiros e gemas axilares 

Fonte da Imagem: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema10/tema10-2.htm 
 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema10/tema10-2.htm
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Meristemas secundários – formam tecidos para engrossamento 

do corpo vegetal (tronco, ramos, raízes) 

 

 

 

 
 

Fonte adaptada: https://djalmasantos.wordpress.com/2012/03/29/meristemas/  

Tecidos de Condução 

 

Nas ginospermas os 

traqueídos formados 

são para condução 

de seiva e 

sustentação 

Tecidos de Sustentação e 

Reserva 

https://djalmasantos.wordpress.com/2012/03/29/meristemas/
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Fonte adaptada: 
https://djalmasantos.wordpress.com/2012/03/29/meristemas/  

 

https://djalmasantos.wordpress.com/2012/03/29/meristemas/
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Os principais meristemas formadores do tronco das árvores são:  

 

CÂMBIO VASCULAR SECUNDÁRIO – forma o xilema (ou lenho) 

para o interior do tronco (madeira) e o floema (ou líber) no 

sentido para fora do tronco e na direção da casca (casca interna) 

A formação de xilema é mais intensa do que de floema 

 

FELOGÊNIO (Câmbio Cortical ou da Casca) – forma novos tecidos 

na casca para permitir que ela acompanhe o crescimento em 

diâmetro do tronco 

 

O felogênio origina uma espécie de parênquima chamado 

feloderme (células de reserva) para dentro e súber (felema) 

para fora  

 

O sistema súber-felogênio-feloderme constitui a capa protetora 

mais externa dos troncos e ramos das árvores 
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O felogênio necessariamente não precisa ser uma camada 

contínua que circule o tronco da árvore 

Ele pode surgir onde a planta acredita que necessita alargar a 

casca para garantir a proteção que ela fornece 

 
Casca de uma árvore de paineira alargando em alguns pontos  
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Madeira de conífera  
Fonte da Imagem: https://biology4isc.weebly.com/basic-idea-of-how-secondary-

growth.html  

Câmbio vascular 

Canal de resina 
Lenho inicial 

Medula Lenho tardio 

Floema - Felogênio 

https://biology4isc.weebly.com/basic-idea-of-how-secondary-growth.html
https://biology4isc.weebly.com/basic-idea-of-how-secondary-growth.html
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 O xilema secundário já é a madeira dos troncos, galhos e raízes 

Ele é formado pela ação do Câmbio Vascular Secundário 

ou simplesmente CÂMBIO 

Diz-se secundário porque o xilema primário é formado pelos 

meristemas apicais e gemas axilares 

 

 

 
Fonte da Didática Imagem:  
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRI

GO.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRIGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8782/COLDEBELLA%2c%20RODRIGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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As paredes das células do câmbio são delgadas e plásticas: são 

formadas por pectinas, carboidratos não celulósicos e alguma 

pequena proporção de celulose 

 

Essas células do câmbio são denominadas de células fusiformes 

iniciais e células iniciais do raio  

 

Chama-se fusiforme a uma célula em forma de fuso (antigo 

instrumento usado para fiar), ou seja, alongada e com as 

extremidades mais estreitas que a parte central da célula 

 

 

As células fusiformes irão alongar ou se dividir em distintos 

comprimentos e diâmetros, passando a formar diversos tipos de 

células fibrosas do lenho (xilema) e do floema  
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Fonte da Imagem: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-

3cambium.htm  

Transformações das células iniciais  

do câmbio vascular em elementos 

anatômicos do xilema e floema 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-3cambium.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-3cambium.htm
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As células iniciais do raio (mais retangulares)  podem também 

serem produzidas pela divisão transversal das células fusiformes 

iniciais. Elas se diferenciam em células de parênquima radial. 

 

  
Células fusiformes iniciais e células iniciais radiais (E)  

e células já diferenciadas no xilema ou lenho (D) 
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As células iniciais (fusiformes e radiais) formam de maneira 

orquestrada, conforme a mensagem genética que possuem: 

 

Traqueídos 

Fibras libriformes 

Fibro-traqueídos 

Raios medulares ou parênquima radial 

Parênquima axial 

Elementos de vaso 

Fibras crivadas 

Fibras septadas 

Elementos crivosos do floema 

Células esclerenquimáticas do floema (sustentação) 

Células produtoras de resinas ou gomas 
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Fonte da Imagem: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-

3cambium.htm  

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-3cambium.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-3cambium.htm
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Em direção à base da árvore 
 

          Xilema – Câmbio – Floema 
Fonte da Imagem: http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-

boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-
25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/images/xylem-
and-phloem/index.html  

Em direção ao topo da árvore 

http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/images/xylem-and-phloem/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/images/xylem-and-phloem/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/images/xylem-and-phloem/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/images/xylem-and-phloem/index.html
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A formação da madeira é um processo biológico orquestrado 

para ser homogêneo e herdável para alguns caracteres 
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A zona cambial pode ter atividade contínua em regiões tropicais 

e úmidas (Índia e Amazona equatorial) 

Em regiões com estações bem ou relativamente definidas, o 

câmbio tem atividade diferenciada em cada tipo de estação: 

ele pode ficar em repouso, ter atividade formando células de 

lenho inicial em condições favoráveis ou lenho tardio ao início 

das condições desfavoráveis 

 

O câmbio praticamente cessa atividades nas regiões com 

estações muito secas ou com inverno severo 

Quando chega a estação favorável, o câmbio se reativa por 

estimulo de auxinas enviadas pelas gemas apicais, passando a 

usar material de reserva presente nos vacúolos de suas células 

São comuns as variações de atividades do câmbio devidas a 

falsas estações climáticas ao longo do ano 
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O câmbio também tem a função de promover a formação de 

tecidos para cicatrizar feridas na casca ou até mesmo as injúrias 

mecânicas mais profundas 

 

Ele forma massa de células de parênquima ricas em extrativos e 

reservas para defesa contra predadores e finaliza com a 

formação superficial de novas camadas de casca 

 

Muitas vezes a cicatrização deixa uma espécie de calo 

superficial, que permanece visível até que seja incorporado por 

novas camadas de xilema e floema, devido ao crescimento em 

diâmetro da árvore 
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Calo formado por uma árvore de eucalipto por ação de seu câmbio (E) 

Chácara Paulicéia – Um paraíso ambiental 

Um jardim eucalíptico 
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O meristema cambial vai amadurecendo com o envelhecimento 

da árvore e conforme a idade das plantas aumenta, o câmbio 

passa a formar células mais longas e com paredes mais espessas 

 

 

O felogênio ou câmbio da casca é um meristema lateral 

secundário que forma súber para o lado de fora para proteger a 

casca e feloderma (tecido parenquimatoso vivo) para o interior 

 

 

O súber por ser formado por células resistentes à água e com 

extrativos ajuda a defender a planta contra predadores 

 

 

Essas células se ressecam e a casca extrema acaba morrendo 
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Fonte da Imagem: 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Hipertextos-2019.pdf 
 

Epiderme no vegetal ainda tenro 

Súber ou Felema 

Felogênio 

Feloderme 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Hipertextos-2019.pdf
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Algumas espécies de Eucalyptus e Corymbia costumam soltar 

pedaços de cascas mortas que se posicionam externamente aos 

troncos e galhos, em geral durante a primavera e início de verão, 

dando a impressão que estão “trocando de pele” 
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Esses fragmentos de casca morta que se soltam em uma 

aparência artística e única são denominados de Ritidoma 

 

   
Eucalyptus grandis e Corymbia citriodora 
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O CÂMBIO é o formador da madeira das árvores 

 

Curiosamente, os engenheiros e os cientistas florestais se 

preocupam muito mais em controlar a produtividade florestal 

através de variáveis genéticas e ambientais do que procurando 

entender a fisiologia da atividade cambial 

 

O que o afeta? 

Como ocorre a formação da madeira? 

Como esse processo varia entre espécies e clones? 

 

Quais os fatores bioquímicos que interferem positiva e 

negativamente nesse processo de formação de madeira? 

 

Como potencializar a atividade cambial e a bioquímica e 

genômica desse processo de formação de madeira? 

 



104 
 
 

                          
 

F = Fusiformes iniciais 

R = Iniciais do raio 

 

O que poderíamos fazer aqui? 

Para melhorar e otimizar isso 

aqui... 
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Em uma mesmíssima árvore 

 

Diferentes ritmos e 

características de formação 

de sua madeira 

 

Altíssimas variabilidades já 

conhecidas nos sentido 

medula/casca e base/topo 
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A atividade cambial e a diferenciação celular subsequente quando em 

condições de ótimo irão garantir mais e melhor madeira para os 

plantadores de árvores 

 

A quantidade de madeira vai depender de: 

 

 Atividade de divisão celular do câmbio e da diferenciação das 

células sendo produzidas 

 

 Proporção de elementos anatômicos sendo produzidos 

 

 Espessura das paredes celulares 

 

 Tipos e quantidades de constituintes químicos da madeira 
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A qualidade da madeira depende de quanto o câmbio está 

produzindo de: 

 

 Madeira juvenil 

 

 Lenho inicial e lenho tardio 

 

 Proporção de fibras (fusiformes) e de parênquimas (iniciais do 

raio) 

 

 Madeiras de reação 

 

 Substâncias de reserva (extrativos) 

 



108 
 
 

 

 

Produção de Florestas 

 

Um negócio que demanda  

Ciência & Tecnologia 

 

Conhecimentos & Experiência 
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A atividade de formação da madeira depende de diversos tipos de 
fatores, a maioria deles pouco estudada ao nível do câmbio 

MUITO POUCA RELAÇÃO DAS CIÊNCIAS DA ENGENHARIA FLORESTAL 

COM A BOTÂNICA E BIOQUÍMICA VEGETAL DAS ÁRVORES 

 

Fatores genéticos:  

» Proporção, dimensões das células e número de camadas do 

câmbio vascular 

 

» Plasticidade das paredes em formação 

 

» Metabolismo da árvore 

 

» Disponibilização para uso preferencial dos produtos da 

fotossíntese 
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Fatores silviculturais & ambientais:  

 

» Estações do ano (temperatura, neve, secas, etc.) 

 

» Alterações inesperadas do tipo climáticas, edáficas e hídricas 

 

» Disponibilidade de luz (insolação, espaçamentos, densidade 

populacional, índice de área foliar, etc.) 

 

» Desrama e desbastes 

 

» Oferecimento de água e nutrientes pela silvicultura 

 

» Regime de ventos 
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Fatores fisiológicos da árvore: 

» Maturidade fisiológica do câmbio e idade da árvore 

 

» Diferenciação fisiológica do câmbio conforme a altura das 

árvores (função da idade fisiológica de cada altura) 

 

» Competição pelo uso de fotoassimilados (formação de folhas, 

flores, frutos, tronco, galhos, raízes, etc.) 

 

» Arquitetura da copa 

 

» Bioquímica dos processos fisiológicos da árvore (hormônios e 

nutrientes envolvidos no metabolismo) 

 

» Concentrações, tipos e gradientes de auxinas na região cambial 

a adjacentes 
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Fonte da Imagem:  https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2019/02/Pallardy-2008.pdf   

https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2019/02/Pallardy-2008.pdf
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Seria possível se dispor no futuro de algo como? 

 

Modelagem, simulação, planejamento e orquestração da 
atividade cambial como forma de produzir a madeira desejada e 

apropriada nas árvores das florestas plantadas 
 

 
Fonte da Imagem: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13595-016-0613-y.pdf  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13595-016-0613-y.pdf
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2.3. Formação e Espessamento da Parede Celular  
 

 

 
 

Parede celular: Fonte de qualidade e produtividade para as 

madeiras e suas polpas celulósicas 
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As paredes celulares que se formam nas madeiras das árvores 

acompanham e dão competitividade e qualidade às fibras 

celulósicas para produção de papel e derivados de celulose 

 

As paredes celulares são tão importantes que diversos índices de 

qualidade das madeiras e polpas celulósicas medem indicadores 

que contemplam números relacionados a elas: 

 

Densidade Básica da Madeira 

Coarseness 

Fração Parede 

Espessura da Parede 

Ângulo Microfibrilar 

Cristalinidade da Celulose 

Resistência das Fibras Individuais 
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Paredes celulares das fibras e polpas celulósicas são matérias 

vegetais heterogêneos, anisotrópicos, resistentes, numerosos e 

com uma estrutura extremamente organizada pelos vegetais 

para cumprirem seus papéis fisiológicos  

 

As madeiras são praticamente constituídas das paredes celulares 

de seus constituintes anatômicos, sendo que essas paredes 

acabam criando uma estrutura que abriga em seus vazios 

(lúmens, fissuras) os outros constituintes da árvore viva: água, 

sais minerais, extrativos orgânicos, proteínas, pectinas, ar, etc.. 

 

As células do xilema das árvores (tronco, galhos, raízes) 

precisam ser muito resistentes para suportar os estresses 

mecânicos aos quais as árvores precisam resistir: peso da copa, 

ventos, força de gravidade, etc. 

 

Por essa razão, as plantas terrestres aprenderam a produzir 

paredes celulares tão fantásticas 
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Fonte da Imagem: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-2pared1.htm  

 

As paredes das células do câmbio são ainda delgadas e plásticas: 

são formadas por pectinas, proteínas, carboidratos não 

celulósicos e alguma pequena proporção de celulose 

 

São células frágeis e flexíveis, com suas camadas finas, delgadas 

e fracas 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-2pared1.htm


119 
 
 

Já as células do xilema secundário são resistentes, embora 

diminutas em suas dimensões. Mesmo assim, elas se consolidam 

em um material de extrema resistência, que pode ser utilizado 

em estruturas civis, móveis, embalagens, postes e também 

papéis 
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Imaginem que uma grama seca de madeira de eucalipto pode 

conter mais de 15 milhões de células vegetais, entre fibras, 

elementos de vaso e células de parênquima 

 

E mais de 3 milhões na madeira de Pinus 
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A parede celular de uma célula de xilema recém-produzida pelo 

câmbio é espessada pela atuação de seu conteúdo celular vivo 

que passa a secretar compostos para tecer a estrutura da parede 

 

Para isso, são consumidas as reservas presentes nos vacúolos ou 

acumuladas no citoplasma das células originadas do câmbio  

 

 
Grãos de amido (S = Starch; P = Pontuação) em célula de xilema 

de Populus 

 
Fonte da Imagem: https://pub.epsilon.slu.se/2434/1/Sandquist_D_110120.pdf  

https://pub.epsilon.slu.se/2434/1/Sandquist_D_110120.pdf
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A parede celular do xilema das árvores é constituída das 
seguintes camadas: 

 

Lamela Média (LM; ML ou M): é a camada que une diretamente uma 
célula a outra e consiste na parede celular das células cambiais, com 

intensas modificações em seu conteúdo (alta deposição de lignina) 
 

Parede Primária (P): é a primeira camada formada pela célula em 
desenvolvimento, com a finalidade de reforçar a parede. É a camada 

mais velha formada pela célula em seu processo de espessamento. 
  
Parede Secundária (S): é uma parede múltipla, formada pela 

produção de três diferentes tipos de camadas, todas magistralmente 
organizadas para conferir enorme resistência à madeira (à 
compressão, tração, cisalhamento, etc.) 

 
Camada Verrugosa (W): consiste na deposição dos resíduos do 
conteúdo do protoplasto (citoplasma e núcleo) e vacúolos sobre a 
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parte interna superficial do lúmen, após a morte da célula pela 
intensa lignificação das paredes. 

 
Nos vegetais lenhosos, o processo de lignificação das paredes 

encerra a fase de espessamento e consolidação da parede celular. 
Com essa lignificação, as condições ficam impróprias para a vida da 

célula, que morre, transformando-se em células mortas do xilema 
com finalidades apenas de condução e/ou sustentação. 
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A parede primária se forma após a divisão celular das células-mãe 
de xilema, antes que a célula complete o seu desenvolvimento 

 

Trata-se de uma parede delgada e com fibrilas de celulose dispostas 
irregularmente, pois elas são depositadas ainda na fase de 

alongamento dessa parede, ficando com aspecto de deposição ao 

acaso dessas fibrilas 
 

Como Lamela Média e Parede Primária são muito finas, costuma-se 
ver uma coisa só nos microscópios mais simples, por isso, essas 

duas camadas formam o que se chama de Lamela Média Composta 
ou (M+P) 

 

A Parede Secundária é muito rica em celulose, que é depositada de 
forma bastante organizada na forma de fibrilas ou cordões 

moleculares imersos em uma matriz de hemiceluloses e depois de 

lignina também, conforme ocorre o processo de auto-lignificação 
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A Parede Secundária é constituída de três camadas típicas: 

 
 

Camada S1 = Camada mais externa e adjacente à Parede Primária 

 
 
Camada S2 = Camada média, muito mais espessa que as demais e 
rica em fibrilas de celulose muito bem organizadas e distribuídas 

 
 
Camada S3 = Camada mais interna, que receberá ao final do 

espessamento a deposição sobre ela da Camada Verrugosa (Warty 
layer) 
 



126 
 
 

 
Fonte da Imagem: 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11197/isbn9789526053806.pdf

?sequence=1&isAllowed=y  

ML = Lamela Média (M) 

P = Parede Primária 

M+P = Lamela Média Composta 

S1 = Camada S1 da Parede Secundária 

S2 = Camada S2 da Parede Secundária 

S3 = Camada S3 da Parede Secundária 

W = Camada Verrugosa 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11197/isbn9789526053806.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11197/isbn9789526053806.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fonte da Imagem:   

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Quimica%20da%20pa

rede%20celular2008.ppt   

Proporção relativa em espessura 

M+P = 3 - 4% 

S1 = 6 - 8% 

S2 = 83 - 87% 

S3 = 3 - 4% 

 

 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Quimica%20da%20parede%20celular2008.ppt
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Quimica%20da%20parede%20celular2008.ppt
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A parede celular das madeiras consiste fundamentalmente de 

duas frações: 

 

 

 

Fração Fibrilar: são conjuntos de moléculas de celulose, com 

natureza semicristalina, que se organizam na forma de cordões 

visíveis ao microscópio 

 

 

Fração Amorfa: consiste de uma espécie de matriz amalgamante 

de lignina misturada com hemiceluloses. Tem a função de 

“cimentar” as fibrilas, dando resistência à parede celular e à 

madeira. 
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O processo de lignificação é a fase final da formação da parede 

celular, quando o protoplasto forma compostos precursores de 

lignina, que se movem através da parede e vão se convertendo 

em lignina ao longo desse percurso 

 

A lignina se deposita em maiores concentrações na lamela média 

e parede primária (M+P), mas uma parte considerável de seu 

conteúdo na célula está na parede secundária 

 

 

Região Amorfa 

 

Região Cristalina 

Lignina  

 

Celulose 

 

Hemiceluloses  
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As microfibrilas podem ser vistas tanto no nível de microscopia 

ótica, como principalmente eletrônica 

 

Enquanto as células estão ainda vivas, seu protoplasto recebe 

seiva elaborada que vem da casca através dos raios medulares, 

também enquanto vivos 

 

Com a lignificação, a parede celular se torna mais hidrofóbica e 

rígida, sendo que o protoplasto acaba morrendo e se 

depositando para formar a camada verrugosa 

 

Durante certo tempo, esses tecidos mortos serão ativos (como 

alburno ativo), permitindo a passagem de líquidos (seiva 

elaborada) através dele  

 

 
 



131 
 
 

 

 
Parede superficial de uma fibra e disposição de fibrilas e das 

camadas da parede celular 
 

Fonte da Imagem: 

https://www.researchgate.net/publication/279891808_The_ultrastructure_of_wood_fi

bre_surfaces_as_shown_by_a_variety_of_microscopical_methods_-_A_review   

https://www.researchgate.net/publication/279891808_The_ultrastructure_of_wood_fibre_surfaces_as_shown_by_a_variety_of_microscopical_methods_-_A_review
https://www.researchgate.net/publication/279891808_The_ultrastructure_of_wood_fibre_surfaces_as_shown_by_a_variety_of_microscopical_methods_-_A_review
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A disposição das fibrilas de celulose varia conforme a camada 
da parede: 

 
 
Parede Primária: fibrilas entrelaçadas e sem orientações definidas, 

função do processo de crescimento e esticamento da parede 
enquanto as fibrilas iam sendo depositadas 
 

Camada S1 da Parede Secundária: As fibrilas se dispõem em ângulo 
de 50 a 70º em relação ao eixo da fibra, formando um conjunto que 
lembra um molho de cordas amarradas para segurar a Camada S2 

pelo lado de fora 
 
Camada S2 da Parede Secundária: é a camada mais espessa da 
parede e é ela que confere propriedades à madeira quanto à 

resistência, teor de celulose, etc. As fibrilas de celulose mantêm um 
ângulo microfibrilar entre 15º a 40º em relação ao eixo da fibra. 
Essa disposição dá excelentes resistências à compressão e à tração 

no sentido do comprimento do tronco. 
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Camada S3 da Parede Secundária: novamente consistindo de fibrilas 
dispostas quase perpendicularmente ao eixo da fibra, mais uma 
amarração de fibrilas para conter firmemente a Camada S2 presa na  

parede celular 

 
Fonte da Imagem: 

http://www.engenhariaflorestal.ufpr.br/disciplinas/at113/ultraestruturaparedecelular2

013.pdf  

http://www.engenhariaflorestal.ufpr.br/disciplinas/at113/ultraestruturaparedecelular2013.pdf
http://www.engenhariaflorestal.ufpr.br/disciplinas/at113/ultraestruturaparedecelular2013.pdf
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O ângulo fibrilar da Camada S2 varia com a idade do câmbio. Em 
idades mais jovens,  a parede possui nessa camada ângulos mais 

abertos (25º - 35º), enquanto às idades mais velhas o câmbio forma 

ângulos mais fechados (15º a 20º) 
Portanto, as madeiras mais próximas à medula possuem ângulos 

mais abertos em relação ao eixo das fibras 

 

Fonte da Imagem:  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13595-014-0403-3.pdf 
 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13595-014-0403-3.pdf
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Fibra vegetal com delaminação de camadas da parede secundária 
 

Fonte da Imagem: https://pub.epsilon.slu.se/1367/1/Thesis_DF_Final_.pdf   

https://pub.epsilon.slu.se/1367/1/Thesis_DF_Final_.pdf


136 
 
 

 

 
 

Fonte da Imagem: https://pub.epsilon.slu.se/1367/1/Thesis_DF_Final_.pdf 
 

https://pub.epsilon.slu.se/1367/1/Thesis_DF_Final_.pdf
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Durante o processo de formação e estruturação da parede celular de 
todos os elementos anatômicos das madeiras, a planta cria 

pequenas aberturas nas paredes para permitir a movimentação de 

líquidos vitais entre as células 
 

O líquido pode ser o próprio citoplasma, enquanto as células estão 

vivas e interagindo com células adjacentes.  
Ou pode ser seiva bruta ou mineral (xilema) ou seiva orgânica ou 

elaborada (floema). 
 

Essas aberturas são denominadas de PONTUAÇÕES OU PONTOAÇÕES 

 
Pontuação Aureolada e Pontuação Simples (Pits) 
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As pontuações regulam os fluxos de passagem de líquidos de 

uma célula para a outra: podem favorecer ou dificultar 

 

Isso se com segue fazer através de diferenciais de pressão 

hidrostática, de tensão superficial e de abertura ou fechamento 

de membranas que podem possuir ou não espessamento central 

(tórus) 
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As pontuações costumam acontecer entre células adjacentes dos 

seguintes tipos: 

 

No Xilema: 

 

Traqueído e Traqueído 

Traqueído e Parênquima radial 

Traqueído e Parênquima axial 

Fibra libriforme e fibra libriforme 

Fibra libriforme e Parênquima radial 

Fibra libriforme e Parênquima axial 

Elemento de vaso e Parênquima radial 

Elemento de vaso e Parênquima axial 

Elemento de vaso e Fibra libriforme 

Células de parênquima entre si 

Células do xilema com o câmbio vascular 
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No Floema: 

 

Elementos crivosos do floema entre si 

Células esclerenquimáticas e Elementos crivosos 

Elementos crivosos e Parênquima radial 

Células de parênquima entre si 

Células do floema com o câmbio vascular 

 

 

As pontuações podem ser simples buraquinhos nas paredes das 

fibras (pontuações simples), ou elas são arquitetadas de 

maneira a poderem melhor controlar os fluxos de seiva entre 

uma e outra das células que se intercomunicam através das 

pontuações 
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Fonte da Imagem: 

https://www.fcav.unesp.br/H

ome/departamentos/produca

ovegetal/SERGIOVALIENGOV

ALERI/silvic_modulo2_dendro

logia15_08_2016.pdf 

https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/producaovegetal/SERGIOVALIENGOVALERI/silvic_modulo2_dendrologia15_08_2016.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/producaovegetal/SERGIOVALIENGOVALERI/silvic_modulo2_dendrologia15_08_2016.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/producaovegetal/SERGIOVALIENGOVALERI/silvic_modulo2_dendrologia15_08_2016.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/producaovegetal/SERGIOVALIENGOVALERI/silvic_modulo2_dendrologia15_08_2016.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/producaovegetal/SERGIOVALIENGOVALERI/silvic_modulo2_dendrologia15_08_2016.pdf
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Madeiras são basicamente constituídas de paredes celulares que 

correspondem à maior proporção de seu peso seco 

 

Praticamente todo o conteúdo em lignina, celulose e 

hemiceluloses de uma madeira de troncos de árvores está 

presente em suas paredes celulares do xilema 

 

A densidade da substância madeira ou da parede celular isenta 

de vazios é relativamente constante para todas as madeiras e 

varia entre 1,50 a 1,56 g/cm³  

 

 

A parede celular das madeiras de árvores industriais são fontes 

de inesgotáveis riquezas, principalmente nesse momento onde 

as biorrefinarias estão surgindo como alternativas para 

integrações dos negócios no setor de celulose e papel 
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2.4. Ultraestrutura da Parede Celular das Madeiras 

 

 

Fonte da Imagem: https://www.nature.com/articles/s41598-019-40303-4 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-40303-4
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Ultraestrutura nada mais é do que a arquitetura e o arranjo de 

células de biomateriais quando visualizados em outros tipos de 

equipamentos de caracterização dos mesmos que tenham 

capacidade de enxergar o que os microscópios óticos não 

conseguem mostrar devido à sua menor resolução 

 

Em geral, apresenta a maneira como as células e suas organelas 

são vistos e entendidos pelos Microscópios Eletrônicos, com a 

ajuda complementar de:  

Difratômetros de raios-X 

Equipamentos para microfluorescência 

Espectrógrafos Ultra-Violeta, 

Cintilógrafos 

Softwares especializados para interpretação e modelagens 
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Inicialmente, vamos recordar com o amigo Alfredo Mokfienski as 

dimensões mais usuais de elementos fibrosos de madeiras 

usadas no Brasil, com foco nas dimensões de suas paredes: 

 

 
Fonte da Tabela: 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Materias+Primas+Fibrosas_Quimica+%

20Madeira.pdf   

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Materias+Primas+Fibrosas_Quimica+%20Madeira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Materias+Primas+Fibrosas_Quimica+%20Madeira.pdf
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As paredes das fibras e também de outros elementos anatômicos 

como elementos de vaso, células de parênquima, 

fibrotraqueídos, etc. possuem similaridade na sua estrutura, 

entretanto variando suas dimensões, tipos e frequência de 

pontuações, etc.  

 

Portanto - Paredes celulares de elementos anatômicos de 

madeiras sempre possuem moléculas de celulose, lignina e 

hemiceluloses, apresentando características cristalinas devido à 

maior presença de celulose nessa matriz 
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Paredes celulares e suas pontuações 
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Fibras – Fibrilas – Microfibrilas  

Fibrilas Elementares – Moléculas 
Fonte da Imagem: 
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Materias+Primas+Fibrosas_Quimica+%

20Madeira.pdf   

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Materias+Primas+Fibrosas_Quimica+%20Madeira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Materias+Primas+Fibrosas_Quimica+%20Madeira.pdf
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Hierarquia na estrutura da madeira 

 

Fonte da Imagem: 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11197/isbn9789526053806.pdf

?sequence=1&isAllowed=y   

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11197/isbn9789526053806.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11197/isbn9789526053806.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Hierarquia na estrutura da madeira 

Fonte da Imagem: https://pub.epsilon.slu.se/1367/1/Thesis_DF_Final_.pdf  

https://pub.epsilon.slu.se/1367/1/Thesis_DF_Final_.pdf
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As coisas são nanométricas na visão da ultraestrutura 

 

 

 

1 Ångstrom = 0,1 nm 

1 nm = 0,001 μm 

1 μm = 0,001 mm 

1 mm = 0,001 m 
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Fibrilas elementares: grupamentos moleculares constituídos de 

30 a 100 moléculas de celulose (mais relatadas como 36), 

mostrando regiões amorfas (25 a 35% do peso) e cristalinas (65 

a 75%) - para o caso das madeiras 

 

Dimensões das fibrilas elementares: 2 a 10 nm de diâmetro e 1 a 

5 μm de comprimento 

 

Microfibrilas: grupamentos contendo 10 a 20 fibrilas elementares 

próximas e com similaridade de comprimento e posicionamento 

das regiões amorfas 

Em geral, as microfibrilas possuem entre 15 a 20 nm de diâmetro 

e comprimento similar ao das fibrilas elementares 

 

 

Fibrilas: conjuntos de aproximadamente 20 microfibrilas 

próximas, unidas entre si e organizadas formando espécies de 

cordões visíveis em microscopia eletrônica 
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Fonte da Imagem: https://www.intechopen.com/books/cellulose-fundamental-

aspects-and-current-trends/current-trends-in-the-production-of-cellulose-

nanoparticles-and-nanocomposites-for-biomedical-applic  

https://www.intechopen.com/books/cellulose-fundamental-aspects-and-current-trends/current-trends-in-the-production-of-cellulose-nanoparticles-and-nanocomposites-for-biomedical-applic
https://www.intechopen.com/books/cellulose-fundamental-aspects-and-current-trends/current-trends-in-the-production-of-cellulose-nanoparticles-and-nanocomposites-for-biomedical-applic
https://www.intechopen.com/books/cellulose-fundamental-aspects-and-current-trends/current-trends-in-the-production-of-cellulose-nanoparticles-and-nanocomposites-for-biomedical-applic
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Fonte da Imagem: 
https://www.researchgate.net/publication/236592532_Stochastic_molecular_model_o

f_enzymatic_hydrolysis_of_cellulose_for_ethanol_production/figures?lo=1  
 

https://www.researchgate.net/publication/236592532_Stochastic_molecular_model_of_enzymatic_hydrolysis_of_cellulose_for_ethanol_production/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/236592532_Stochastic_molecular_model_of_enzymatic_hydrolysis_of_cellulose_for_ethanol_production/figures?lo=1
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Sugestão de estrutura para uma microfibrila de conífera 
Fonte da Imagem: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202001613  

Lignina 

 

Fibrila elementar 

 

 

Hemicelulose 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202001613
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2.5. Topoquímica da Madeira e sua Importância 
 
 

Uma madeira, para ser de boa qualidade para o processamento 

kraft, deve mostrar boa acessibilidade ao licor de cozimento.  

Acessibilidade é a facilidade que os cavacos vão oferecer para a 

penetração, difusão e reações do licor de cozimento no interior 

da madeira 

Sem a entrada do licor para dentro dos cavacos de madeira, não 

ocorrerão as reações químicas necessárias para a dissolução dos 

constituintes da madeira que unem as fibras umas às outras 

 

Sem que ocorram essas reações em sua plenitude e nas doses 

corretas, sobrarão muitas regiões da madeira que não terão suas 

fibras individualizadas 
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Por isso, além de se ter que conhecer as etapas da impregnação 

e entrada do licor de cozimento nos cavacos, há que se conhecer 

a TOPOQUÍMICA DOS CONSTITUINTES DA MADEIRA, ou seja, 

onde estão localizados os componentes químicos, sua 

concentração e distribuição 

Já dissemos, mas vale a pena repetir: 

Conhecendo como a madeira está estruturada e como seus 
diversos constituintes se distribuem nas células, poderemos 

ter uma visão privilegiada do processo kraft para otimizar o 
mesmo 

 

Bem diferente do que enxergar apenas cavacos, licores (álcali 
ativo e sulfidez) e indicadores como o número kappa e a 

viscosidade das polpas 
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As camadas das paredes celulares diferem em espessura, 

composição e distribuição das microfibriilas de celulose 

Tipo de 

Parede/Camada 

 

Espessura (μm) 

Constituintes Químicos 

(M+P)corner 0,5 μm Lignina 

Lamela média 0,2 μm Lignina, Hemiceluloses  

Lamela Média 

Composta 

(M+P) 

 

Menor 0,7 μm 

 

Lignina, Hemiceluloses, 

Celulose 

S1  0,5 μm Celulose, Lignina, 

Hemiceluloses 

S2 3 a 8 μm Celulose, 

Hemiceluloses, Lignina 

S3 0,3 μm Celulose, 

Hemiceluloses, Lignina 
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E ainda: 

W – irregular e fragmentada  (extrativos depositados) 

 

Os resultados para análises de diferentes madeiras apontam 

o seguinte para a lamela média composta (M+P): 

 

50 a 70% de concentração de lignina 

25 a 40% de concentração de carboidratos sendo a maior 

parte pentoses 

2 - 5% de concentração de cinzas minerais 

 



160 
 
 

A Lamela Média não consegue conter ou abrigar mais do que 
uma limitada proporção da lignina da madeira, o restante 

está distribuída nas camadas das paredes secundária 

 

A lamela média pura (M) não possui celulose em sua 

constituição, a lamela média composta (M+P) já a possui, 

embora em pequena percentagem 

 

Em (M+P) podem também serem encontradas, dependendo 

do estágio de desenvolvimento celular: proteínas, pectinas, 

xilanas, glucanas, mananas, galactanas, etc.  

A presença de cinzas minerais é também expressiva na 

lamela média composta. 
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(M+P) representa entre 7 a 15% do volume sólido da fibra, 
variando para mais ou para menos dependendo da espessura 

total da parede celular 
 

Distribuição aproximada da lignina total nas diversas 

camadas da fibra de eucalipto: 

 

Somente Lamela Média (M) = 23 – 28% 

Lamela Média Composta (Lamela Média+Primária) = 38 – 42% 

S1 + S2 = 55 - 60% 

S3 = 2 – 6% 
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Distribuição da lignina total na madeira de eucalipto 

 

Conteúdo Total Lignina =  

26% base madeira a.s. 

(M+P) = 8% 

S1 + S2 = 16,5% 

S3 = 1,5% 

Ou seja, a maior parte da lignina a ser 

extraída pela polpação química está na 

parede secundária  
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Distribuição de constituintes químicos em traqueído de conífera: 

 

 

Fonte da Imagem: 

https://www.researchgate.net/p

ublication/266863696_Can_the_

Cell_Wall_be_Stabilized 

https://www.researchgate.net/publication/266863696_Can_the_Cell_Wall_be_Stabilized
https://www.researchgate.net/publication/266863696_Can_the_Cell_Wall_be_Stabilized
https://www.researchgate.net/publication/266863696_Can_the_Cell_Wall_be_Stabilized
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M+P é a última camada das células a ser acessada pelo licor de 

cozimento, pois o licor entra nas células pelos lúmens, atravessa 

as paredes verrugosa e secundária para só depois começar a 

deslignificar (M+P) 

Enquanto o licor de cozimento trafega no sentido de buscar 

acessar (M+P) para dissolver a mesma e liberar as fibras, ele vai 

encontrando em contracorrente um fluxo de sólidos orgânicos 

dissolvidos das paredes já acessadas da fibra, enriquecendo-o 

assim de mais materiais orgânicos dissolvidos 

Enquanto faz esse trajeto vai perdendo sua alcalinidade ativa 
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Tema 3: Anéis de Crescimento, Lenhos, Madeira Juvenil & 

Adulta, Cerne & Alburno 

Anéis de crescimento Eucalyptus 

Fonte da Imagem: 

https://www.researchgate.net/publication/275674779_Alteracoes_nas_caracteristicas_quimicas_d

a_madeira_com_a_substituicao_do_K_por_Na_em_plantacoes_de_eucalipto/figures?lo=1 

Anéis de crescimento Pinus         

Fonte da Imagem: 
http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsica%20e%

20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/275674779_Alteracoes_nas_caracteristicas_quimicas_da_madeira_com_a_substituicao_do_K_por_Na_em_plantacoes_de_eucalipto/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/275674779_Alteracoes_nas_caracteristicas_quimicas_da_madeira_com_a_substituicao_do_K_por_Na_em_plantacoes_de_eucalipto/figures?lo=1
http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf
http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf
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A formação de madeira pela atividade cambial é bastante afetada 

pelas condições ambientais, pois a fisiologia e metabolismo das 

árvores são muito influenciados por esses fatores 

 

Clima (temperatura e chuvas), insolação (comprimento do dia e 

taxa de insolação/luminosidade) são fortes modificadores do 

tipo e quantidade de madeira formada 

 

LENHO INICIAL: Condições favoráveis ao crescimento das 

árvores promovem aumento do ritmo de produção celular, 

formando células mais largas, com lúmens mais abertos e 

paredes celulares mais finas 

O crescimento é maior, mas a qualidade das madeiras pode não 

ser tão adequada para alguns tipos de papéis ou uso estrutural 

das madeiras, seja de Pinus ou de Eucalyptus 

 

Também a penetração e impregnação do licor de cozimento 

podem ser influenciadas pelo tipo de madeira 
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Diferentes ritmos de crescimento e tipos de madeiras em Pinus 

Fonte da Imagem: http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/2010_Impactos_sazonalidade.pdf   

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2010_Impactos_sazonalidade.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2010_Impactos_sazonalidade.pdf
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LENHO TARDIO: Em condições mais desfavoráveis, o crescimento 

é mais lento e os elementos anatômicos formados são mais 

longos, com paredes mais espessas e diâmetros das células e 

dos lúmens menores 

 

Em regiões de clima temperado e subtropical as estações do ano 

costumam ser bem definidas: 

 

Primavera/Verão: Quentes e úmidos ou quentes e secos 

 

Outono/Inverno: Frios e úmidos ou frios e secos 

 

Em geral, o crescimento na primavera e verão é mais 

pronunciado e a madeira formada é do tipo Lenho Inicial ou 

Lenho Primaveril 

 

O crescimento das árvores em condições desfavoráveis de frio ou 

seca forma madeiras do tipo Lenho Tardio ou Lenho Outonal 
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Em situações de mudanças anormais de clima durante o verão ou 

inverno, surgindo invernicos ou veranicos durante a estação 

principal, as árvores podem dar origem à formação de lenhos 

diferentes pelas razões climáticas durante o tempo que durarem 

as mudanças climáticas 

                                                                                       Madeira Pinus nigra 

 
Anéis de crescimento, lenhos inicial e tardio, cerne e alburno 

Fonte da Imagem: 
http://www.plantphysiol.org/content/plantphysiol/127/4/1513.full.pdf    

http://www.plantphysiol.org/content/plantphysiol/127/4/1513.full.pdf
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Estrutura anatômica do xilema de Pinus caribaea var. hondurensis 

Fonte da Imagem: https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr83/cap07.pdf    

https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr83/cap07.pdf
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Assim, em situações normais de variação do clima teremos a 

formação de dois tipos de madeira: lenho inicial e lenho tardio, 

sendo que a esse conjunto se chama de Anel de Crescimento 

 

Falsos Anéis de Crescimento podem surgir caso tenhamos 

mudanças climáticas mais fortes e longas  

 

        

Fonte da Imagem: 

https://www.researchgate.net/p

ublication/237823123_2_Struct

ure_and_Function_of_Wood 

https://www.researchgate.net/publication/237823123_2_Structure_and_Function_of_Wood
https://www.researchgate.net/publication/237823123_2_Structure_and_Function_of_Wood
https://www.researchgate.net/publication/237823123_2_Structure_and_Function_of_Wood
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Anéis de crescimento: Eucalyptus 

 Anéis de crescimento: Madeira de Folhosa 

Fonte da Imagem: 

https://sistemas.uft.edu.br/peri

odicos/index.php/JBB/article/vie

w/7403/16173 

Fonte da Imagem: 

https://onlinelibrary.wiley.com/

doi/epdf/10.1002/adma.202001

613   

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/JBB/article/view/7403/16173
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/JBB/article/view/7403/16173
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/JBB/article/view/7403/16173
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202001613
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202001613
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202001613
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Durante a estação favorável de crescimento, as células vivas do 

câmbio e as adjacentes a elas estão repletas de substâncias de 

reserva, mesmo mantendo um ritmo alucinante de formação de 

xilema e floema 

 

Quando chega a estação desfavorável, a divisão celular diminui 

de ritmo e as células usam essas reservas para espessar as suas 

paredes no lenho tardio. Fazem isso para aumentar a resistência 

da madeira contra as intempéries (ventos, secas, acúmulo de 

neve nas copas, incêndios, etc.) 
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Árvores dominadas e quase sem insolação acabam “não tendo 

forças suficientes” para produzir muito lenho inicial porque seu 

ritmo de crescimento é sempre lento devido à sua condição 

sofrida de dominada 

 

 

Dessa forma, as árvores dominadas acabam tendo muito maior 

proporção de lenho tardio e com isso mostram maiores valores 

de densidade básica e de parede secundária 

 

Essa situação é comum em todos os tipos de madeiras 

 

Espécies pioneiras de rápido crescimento em geral possuem 

maior proporção de lenho inicial e as espécies que vivem na 

sombra maior proporção de lenho tardio 
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Com o envelhecimento e crescimento em altura, a parte inferior 

da árvore fica cada vez mais distante das gemas apicais 

produtoras de auxinas e das folhas produtoras de 

fotoassimilados 

 

Essa região é também a de maior diâmetro da árvore 

 

Como a árvore cresce formando capas de madeira em relação ao 

seu eixo (medula), as capas da base da árvore se tornam cada 

vez mais finas (e consequentemente seus anéis de crescimento) 

e com maior proporção de lenho tardio 

 

O número de anéis de crescimento por unidade de comprimento 

(p.e.: polegada) em seção transversal do tronco indicam a 

qualidade e resistência de uma madeira 

 

Quanto mais anéis, maior a resistência mecânica, pois é maior a 

proporção de madeira de lenho tardio 
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Na região mais central e próxima da medula, as capas de 

madeira são mais ricas em lenho inicial 

Isso acontece em toda a extensão da altura da árvore 

 

Entretanto, conforme a árvore envelhece, seu câmbio aprende a 

formar madeira de melhor qualidade 
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A estimativa de idade da árvore através da contagem do número 

de anéis de crescimento (um anel por ano) deve ser feita apenas 

na base da árvore 
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A madeira mais irregular em qualidade é exatamente a da região da 
base do tronco, visto que: 
 

 É alta a presença de uma região central com alta proporção de 
lenho inicial e muitas células formadas em uma idade em que o 
câmbio era infantil ou juvenil 

 
 As raízes estão muito próximas da base do tronco e suas 

madeiras diferem daquelas do tronco em fisiologia e qualidade 
 

 A região próxima à casca possui alta proporção de anéis de 
crescimento finos e ricos em lenho tardio 

 

 A formação do cerne (cernificação) já está ocorrendo nessa parte 

da árvore, como uma forma que a árvore encontra para 

aumentar sua resistência mecânica e a patógenos 
 

 A região da base sofre grandes influências de ventos, suporte do 
peso da árvore, força da gravidade em solos declivosos, etc. 
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Fonte da Imagem: 

https://wfs.swst.org/index.php/

wfs/article/view/2825   
 

https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/view/2825
https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/view/2825
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A madeira formada na região média da altura comercial do 

tronco não recebe nem tantas influências dos mencionados 

efeitos negativos da base e nem da presença tão próxima da 

copa e de seus galhos criadores de nós no fuste 

Além disso, nessa região o câmbio nem está muito “velho” como 

na base, nem tão “juvenil” como no topo 

Por isso, alguns autores têm encontrado características ideais 

nessa madeira da “metade do tronco”, mostrando que ela seria 

uma das melhores madeiras formadas pelas árvores. Mas sempre 

há a pergunta: Melhor para que finalidade? 

 

Importante mencionar que os efeitos de espessamento de 

parede no lenho tardio ou de rápido crescimento no lenho inicial 

acabam acontecendo em maior ou menor proporção em todos os 

tipos de elementos anatômicos tanto de folhosas como de 

coníferas 
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Dessa forma, tanto fibras, traqueídos, elementos de vaso e 

células de parênquima e até mesmo as células cambiais são 

influenciados pelos fatores ambientais que regulam a formação 

de lenho inicial e lenho tardio, determinando alterações em 

dimensões de comprimento, largura e espessura das paredes 

 

 

Em situação de intensa atividade cambial pela não existência de 

estações desfavoráveis, as árvores formam praticamente só 

madeira de lenho inicial e apenas uma leve e tênue camada de 

células de lenho tardio quando alguma alteração ambiental 

assim as orientar a mudança na formação de xilema 

 

 

Em situações muito favoráveis inclusive os elementos de vaso 

são maiores e muito ricos em pontuações, pois precisam 

bombear muito mais seiva mineral e trocar muitos sucos 

vegetais com as células vizinhas de parênquima e fibras 
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Ritmos de crescimento rápido e lento mostrados pela relação 

entre os lenhos inicial e tardio 

O ambiente oferecido às árvores é um dos principais 

responsáveis pela qualidade de suas madeiras 

Fonte da Imagem:  

https://www.uv.mx/p

ersonal/tcarmona/files

/2019/02/Pallardy-

2008.pdf   

https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2019/02/Pallardy-2008.pdf
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2019/02/Pallardy-2008.pdf
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2019/02/Pallardy-2008.pdf
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2019/02/Pallardy-2008.pdf
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Fonte da Imagem: 
https://www.researchgate.net/publication/225902156_Unraveling_cell_wall_formatio

n_in_the_woody_dicot_stem 

Madeira de Populus 

(Folhosa) 

 

             Lenho inicial 

 

 

 

             

             Lenho tardio 

https://www.researchgate.net/publication/225902156_Unraveling_cell_wall_formation_in_the_woody_dicot_stem
https://www.researchgate.net/publication/225902156_Unraveling_cell_wall_formation_in_the_woody_dicot_stem
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Apesar de muitos acreditarem que a cor mais escura mostrada 

pelo lenho tardio se deva ao maior teor de lignina desse tipo de 

madeira, ISSO NÃO É VERDADEIRO 

 

As razões para essa cor mais escura se deve à maior densidade 

dessa madeira tardia em relação à inicial 

com maior compactação e ocupação de espaços 
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A quantidade de vazios de lúmens é que acaba afetando a sensação 
de cor pelos que olham uma peça dessa madeira 

 

Inclusive, o teor de lignina costuma ser menor para a madeira do 
lenho tardio em relação ao lenho inicial, em função dessa madeira 
ter uma maior proporção de parede secundária em sua camada S2 

mais holocelulósica   

Cerne, alburno, casca e lenhos inicial e tardio 
em Eucalyptus 
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Madeiras de lenho inicial costumam apresentar as seguintes 
diferenças em relação às de lenho tardio: 

 

 

 Menor densidade básica 

 

 Paredes mais finas (menor fração parede) 

 

 Maior teor de lignina 

 

 Menor teor de holocelulose 

 

 Maior teor de cinzas (mais intensa presença de seiva mineral 

em relação à quantidade de paredes) 
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Ações da silvicultura que impactam a relação entre lenho 
inicial e lenho tardio: 

 

 Irrigação 

 

 Fertilização 

 

 Desbastes 

 

 Desrama 

 

 Espaçamento ou densidade populacional 

 

 

Pela genética também é possível encontrar clones ou materiais 

genéticos que apresentem valores mais adequados de 

características nos lenho inicial e tardio 
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Madeira Juvenil e Madeira Adulta – Lenho Juvenil & Lenho Adulto 

 

 

 
 

Madeira de Pinus elliottii – 22 anos de idade 
 

Fonte adaptada: 
http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%A

Dsica%20e%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf 

 

 

http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf
http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf
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Madeira Juvenil: Consiste em um cilindro de madeira muito rico 

em lenho inicial que se prolonga desde a base do tronco até o 

topo da árvore 

 

É a madeira mais próxima da medula da madeira do tronco em 

toda a sua extensão 

 

Também ocorre em ramos 

 

Razão de sua formação: Meristema cambial ainda em idade 

fisiológica juvenil nessas regiões, sem ter ainda atingido uma 

maturidade para formar madeira mais rica em lenho tardio. 

Maior propensão ao rápido crescimento durante a fase jovem 

nessas alturas. 

Como a árvore cresce em altura e cada altura apresenta-se uma 

idade fisiológica para as células do câmbio, sempre teremos em 

uma árvore regiões onde o câmbio ainda está na imaturidade 

fisiológica. Também a idade da madeira varia conforme a altura. 
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Entretanto, apesar de termos um cilindro de madeira juvenil da 

base ao topo, essas madeiras não são iguais em toda a extensão 

do tronco 

 

Na base do tronco, muitas vezes a madeira juvenil já se encontra 

cernificada, com deposição mais intensa de extrativos, o que 

afeta suas características químicas, físicas e de desempenho 

industrial 

 

No topo da árvore, chega-se inclusive a ter alguma proporção de 

madeira de alburno vivo constituindo a madeira juvenil. Nessas 

situações de topo de tronco, quase toda a madeira do xilema é 

juvenil. Também existe maior influência de nós resultantes da 

inserção dos galhos. 

 

 

Esse cilindro de madeira juvenil impacta de maneiras variadas as 

toras retiradas ao longo da altura do tronco das árvores 
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Árvore de Abeto (Spruce) 

140 anos de idade 

 

Ângulo Microfibrilar 

 

Módulo de Elasticidade 

 

Fonte da Imagem:  

https://www.scielo.br/pdf/floram/

v26n3/2179-8087-floram-26-3-

e20180353.pdf 

 

 

https://www.scielo.br/pdf/floram/v26n3/2179-8087-floram-26-3-e20180353.pdf
https://www.scielo.br/pdf/floram/v26n3/2179-8087-floram-26-3-e20180353.pdf
https://www.scielo.br/pdf/floram/v26n3/2179-8087-floram-26-3-e20180353.pdf
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Quanto mais próximo se encontrar o câmbio em relação à 
medula na seção transversal de uma tora, maior será a 

ocorrência e proporção de madeira juvenil 
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São características típicas da madeira juvenil em relação às 
madeiras adultas de uma mesma árvore: 

 
 Anéis de crescimento largos 

 

 Alta proporção de lenho inicial em cada anel de crescimento 

 

 Células fibrosas de paredes delgadas e de menor 

comprimento 

 

 Menores valores de fração parede nas fibras 

 

 Menores valores de densidade básica 

 

 Muito maior teor de umidade ao abate, em função da maior 

proporção de espaços vazios a serem ocupados por água 
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 Menores pesos de suas fibras individuais (maior população 

fibrosa em polpas comerciais) 

 

 Menor resistência das fibras individuais e da madeira também 

 

 Maiores valores de ângulo microfibrilar na camada S2 da 

parede celular 

 

 Maior quantidade de elementos de vasos em folhosas,  

ocupando a seção transversal da madeira juvenil  

     (Nº vasos/mm² de seção transversal) 

 

 Maior anisotropia, o que afeta estabilidade dimensional, 

retração e contração, etc. 

 

 Menor teor de holocelulose em função da menor espessura da 

camada S2 da parede secundária 
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 Maiores teores de lignina e de extrativos, em função do 

avanço da lignificação e da cernificação 

 

 Maior proporção de xilanas  

 

 Uso comercial prejudicado em diversos tipos de produção: 

papéis kraft resistentes, pastas mecânicas, madeira serrada, 

laminação, madeiras estruturais, madeira preservada, etc. 

 

 
Mesmo nas regiões da base das árvores, onde existe tanto a 

cernificação como a maior presença de madeira de reação, a 
madeira juvenil ainda apresenta-se com menor densidade 

básica que a madeira adulta em árvores de florestas 

plantadas de Eucalyptus e Pinus nas idades em que a madeira 
é consumida no Brasil 
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Nas idades em que as florestas plantadas são consumidas no 

Brasil, quer seja a madeira obtida por corte raso, ou as madeiras 

de desbastes, a proporção de madeira juvenil é bastante alta: 

entre 60 a até 100% (no caso de madeiras do primeiro desbaste 

de Pinus) 

 

 

 

                                

 

Fonte adaptada: 
http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%A

Dsica%20e%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf  

Parte Juvenil do raio 

da seção do tronco 

T
r
a
n

s
iç

ã
o

 

http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf
http://www.if.ufrrj.br/biolig/art_citados/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf
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Em árvores jovens, quase toda a 

madeira da árvore pode ser 

juvenil 

 

Em idades de colheita entre 5 a 6 

anos, cerca de 65 a 80% da 

madeira de eucalipto ainda é 

juvenil 

 

A partir de 10 anos de idade de 

corte, isso cai para 30 a 45% 
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Existem diversas maneiras de identificar o momento em que a 

madeira muda de juvenil para uma transição de maturidade, até 

se atingir a maturidade plena 

 

Isso deve ser feito a cada nível de altura da árvore 

 
 

Esse momento é encontrado quando se nota uma clara 

tendência de estabilização de alguns parâmetros de qualidade 
da madeira: 

 
 Acompanhando a variação da densidade básica da 

madeira no sentido medula  casca. Isso pode ser feito 
em base à densidade do lenho inicial, do lenho tardio, do 

anel de crescimento ou mesmo a cada unidade de 

comprimento de amostra coletadas a partir da medula (cm 
a cm quando não há clara distinção dos anéis) 
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 Idem para o comprimento das fibras ou traqueídos 

 

 
 Idem para a espessura das paredes das fibras 

 
 Idem para a relação entre lenho inicial e lenho tardio, o 

que pode ser calculado com base em volume, peso 

(envolve densidade de cada lenho) e até mesmo pela 
relação de espessura de ambos no anel de crescimento 

 

Efeito de desbaste 

 Uma polegada linear 



200 
 
 

Uma maneira de se fazer a estimativa é através da contagem 
do número de anéis de crescimento por unidade de 

comprimento no raio da seção transversal 
 

 Entre 0 e 2 anéis de crescimento por polegada = Madeira 

Juvenil 

 

 Entre 2 a 4 anéis = Madeira de Transição 

 

 Mais que 4 anéis por polegada = Madeira Adulta 

 

 
Obviamente, essa contagem e limites de valores serão função 

do ritmo de crescimento de cada árvore, povoamento, 
espécie, idade, etc. 

Há um nível de empirismo, mas é uma forma prática e rápida 

de se avaliar quanto de madeira juvenil temos em uma tora 
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Alguns autores entre os quais me incluo com alguns de meus 

estudos sobre Pinus no Brasil, costumam definir que a madeira 

juvenil em Pinus ocorre até a formação do sexto ou até oitavo 

anel de crescimento em cada altura do tronco da árvore 

 

 

Ou seja, com o câmbio meristemático em uma idade fisiológica 

entre 6 a 8 anos 

 

No caso dos Eucalyptus, os estudos indicam algo parecido (entre 

7 a 8 anos) para os clones mais usuais no Brasil para produção 

de celulose, mas em algumas espécies mais densas de 

Corymbia, tem-se encontrado idades fisiológicas mais 

avançadas para o câmbio (entre 10 a 14 anos) para término da 

formação da madeira juvenil 

 

 

Entretanto, são madeiras juvenis com maior densidade básica  



202 
 
 

Cerne & Alburno 
 

Conforme as células de xilema formadas para o interior do 

tronco vão-se afastando da região cambial viva e ativa, elas 

começam a ficar “pouco atrativas” para serem mantidas ativas, 

até mesmo pela dificuldade de envio de suprimentos através das 

redes de parênquimas axial e radial 

 
Também, com a lignificação das paredes celulares em uma fase 

final do crescimento e espessamento celular, as células mais 

distantes do câmbio morrem e adquirem uma função tipicamente 

de suporte/sustentação da árvore 

 
Passa então a ocorrer o fenômeno de cernificação dessa madeira 

inativa, que consiste na deposição de extrativos para os vazios 

das células, tais como lúmens e fissuras nas paredes de fibras e 

elementos de vasos 
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As células de parênquima, tanto radial como axial, que possuíam, 

quando vivas, muitos vacúolos repletos de substâncias de 

reserva, exsudam esses compostos orgânicos para o interior dos 

lúmens das células vizinhas para encher os vazios celulares 

 

O objetivo é dar mais resistência mecânica, densificar a madeira 

e colocar extrativos que por suas características químicas 

protejam esse centro morto do tronco do ataque de patógenos 

(fungos, insetos, bactérias, térmitas, etc.) 

 

Essa região interna, morta e rica em extrativos recebe a 

denominação de CERNE 

 

A região clara, em geral branca ou palha em coloração se 

mantem ativa e com camadas de células vivas e outras em 

processo de início de cernificação 

Essa camada mais externa e próxima do câmbio é o ALBURNO 
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Cernes (inclusive cerne juvenil - D) e alburnos em eucaliptos 

 
Fonte da Imagem: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037811271931285X?via%3Di

hub#!   

 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037811271931285X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037811271931285X?via%3Dihub
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Fonte da Imagem: https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-

EMBRAPAidentifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf 

Cerne 
 

 

Madeira em cernificação – 

Transição Alburno/Cerne 
 

 

 

Alburno 
 

https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPAidentifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194-EMBRAPAidentifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
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Obstruções por extrativos exsudados para os lumens pelas células 

vizinhas de parênquima 
 

Essas obstruções internas às células tapando seus lúmens são 

denominadas de TILOSES ou TÍLIDES ou TILOS 
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Fonte da Imagem: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-

7albura.htm  

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-7albura.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-7albura.htm
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“CERNE é a região mais interna do tronco de uma árvore em 

que todas as células presentes estão mortas e inativas, 
cumprindo assim mais uma função de sustentação e defesa 

desse tecido interior da árvore pela intensa deposição de 

extrativos orgânicos e minerais nos vazios celulares” 
 

 
 

“ALBURNO ou BORNE é a porção viva e ativa do xilema, 
situada entre a região cambial e o cerne, exercendo funções 

metabólicas e fisiológicas importantes como desenvolvimento 
das células, transporte de seiva e sustentação” 
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O alburno é o principal canal de movimentação de seiva bruta 
(água e nutrientes minerais) nas árvores, conduzindo essa 

água enriquecida desde as raízes onde absorvida até a copa 
onde água pura é transpirada pelas folhas 

Ele também tem funções de sustentação, pois suas células 

fibrosas e vasculares são longas e espessas 
 

 
Além disso, o alburno é a região do xilema de tronco que é 

mais rica em fotoassimilados e sais minerais, os quais são 
acumulados como reservas para ajudar nos intensos 

processos metabólicos que acontecem na região 

 

 
O cerne perde a característica de transporte de seiva com a 

morte das suas células e oclusão dos vazios celulares por 
tiloses 
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Diferentemente da forma como se dispõe a madeira juvenil 

na árvore (como um cilindro lenhoso), o cerne se forma da 
base ao topo das árvores, mostrando um formato cônico, ou 

seja, a maior proporção de cerne está na base e a menor (ou 

até mesmo ausência) no topo 
 

 
A idade inicial de formação do cerne varia entre árvores, 

idades e ambientes onde cresce a árvore 
 

 
Quanto mais velha for a árvore a partir de seu plantio e 

quanto mais idade fisiológica tiver cada seção da árvore em 
diferentes alturas, maior a proporção de cerne tanto na 

árvore como um todo, como na seção a uma determinada 

altura 
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Fonte da Imagem: https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/download/580/580 

https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/download/580/580
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Fonte do Gráfico: https://www.scielo.br/pdf/cflo/v14n2/1980-5098-cflo-14-02-00145.pdf 

https://www.scielo.br/pdf/cflo/v14n2/1980-5098-cflo-14-02-00145.pdf
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Fonte dos Gráficos: 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira/article/download/89

26/7125   

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira/article/download/8926/7125
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira/article/download/8926/7125
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O cerne é um tipo de madeira muito apreciado para diversos 

usos industriais: estruturas, móveis, madeira tratada, 

dormentes, postes, etc. 

 

Isso porque ele tem: 
 

 Coloração atrativa e beleza 

 

 Alta resistência mecânica 

 

 Alta durabilidade  

 

 Resistência ao ataque de microrganismos 

 

 Maior estabilidade dimensional 

 

 Maior valor comercial 
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Para a produção de celulose tem características indesejáveis, 

pois o maior teor de extrativos prejudica a impregnação dos 

cavacos, o consumo de químicos e o rendimento da polpação  
 

 

A formação do cerne ou cernificação da madeira só ocorre na árvore 
viva e é um processo dependente de: 

 

 Espécie ou clone 
 

 Altura no tronco 
 

 Idade da árvore e idade fisiológica da seção na altura da árvore 
 

 Meio ambiente: clima, temperatura, umidade, insolação,  
 

 Práticas silviculturais 
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A cernificação ocorre na região de transição entre o alburno e 

o cerne já formado 

 

Em geral, trata-se de uma região com coloração creme ou 

palha que contém células vivas que pela distância do câmbio 

recebem a mensagem do mesmo para “se sacrificarem pelo 

bem da planta” 

 

As células do xilema dessa região terminam o processo de 

lignificação das suas paredes e depositam seu protoplasto 

sobre a parte interna da parede celular – formando a Camada 

Verrugosa da parede 

 

As células vivas de parênquima transferem suas reservas 

(amido, óleos e graxas, extrativos, ceras, gomas, corantes, 

carboidratos solúveis e sais minerais) para o interior dos 

lúmens das células adjacentes formando as tiloses, 

obstruindo lúmens, fissuras, pontuações, etc. 
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O cerne assim formado se agrega ao cerne já presente 

 

 

Com o passar do tempo e oxidação dos compostos extrativos 

do cerne, a coloração da madeira de cerne se escurece e 

torna-se bem distinta da madeira clara do alburno 

 

Os extrativos também se oxidam e se formam mais ácidos 

orgânicos, deixando a região do cerne bem mais ácida do que 

a do alburno 

 

 

Frente a esse menor pH e maior acidez, pode-se delimitar 

muito bem a região de cerne das madeiras, principalmente 

dos eucaliptos, com o uso do indicador Vermelho de Metila, 

que muda para a coloração vermelha em pH’s abaixo de 4,4  
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Fonte da Imagem: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037811271931285X
?via%3Dihub#!   

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037811271931285X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037811271931285X?via%3Dihub
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Os cernes das árvores possuem em relação ao alburno: 
 
 Maior teor de extrativos fenólicos, graxas, ceras, corantes e 

ácidos 
 

 Menor teor de amido 

 

 pH mais ácido 

 

 Maior teor de lignina 

 

 Menor teor de celulose 

 

 Maior dureza 
 

 Maior estabilidade dimensional 
 

 Maior durabilidade 
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 Menores dimensões das fibras (comprimento, espessura das 

paredes, larguras e diâmetro do lúmen) 
 

 Maior proporção de vasos e parênquimas 
 

 Densidade básica da madeira de cerne em árvores jovens como 
as obtidas em plantações no Brasil (Eucalyptus e Pinus) são em 
geral menores que as do alburno, pois grande parte do cerne 
resulta da cernificação de madeira juvenil 

 
 

Em geral nessas idades de consumo de madeiras de Eucalyptus, o 

teor de cerne no tronco da árvore total representa algo entre 40 a 
55% do volume total do xilema do tronco 

 

Cernes em Eucalyptus já podem ser notados na região da base das 
árvores em idades de 2 a 3 anos 
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Em madeiras de Pinus, os valores de proporção de cerne costumam 
ser menores, pois o cerne começa a se formar mais tarde 

 

 
Durabilidade do cerne em relação ao alburno 

 
Fonte da Imagem: 

https://www.researchgate.net/publication/277226394_Cerne_e_borne_-

_factores_de_variacao_da_qualidade_tecnologica_das_arvores  

https://www.researchgate.net/publication/277226394_Cerne_e_borne_-_factores_de_variacao_da_qualidade_tecnologica_das_arvores
https://www.researchgate.net/publication/277226394_Cerne_e_borne_-_factores_de_variacao_da_qualidade_tecnologica_das_arvores
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Fonte da Imagem: https://agro20.com.br/cerne/ 

 

Casca 

 

Alburno 

 

Transição 
Alburno / Cerne 

 

Medula 

 

Cerne 
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Tema 4: Conceitos Básicos sobre os Principais Componentes 
das Madeiras de Eucalyptus & Pinus 

 

     
A complexidade da biomassa lenhosa 
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MADEIRA = principalmente constituída de compostos orgânicos 

de alto peso molecular e pequeno conteúdo de íons minerais 

 

Carboidratos (Holocelulose): Polissacarídeos que representam 

praticamente 65 a 70% do peso seco da madeira 
 

Celulose: principal constituinte das paredes celulares 

 

Hemiceluloses: parte significativa da matriz da parede celular 

 

Amido: substância de reserva presente em vacúolos celulares 

 

Lignina: Agente “colante” dos elementos anatômicos e 

integrante também da matriz da parede celular, 
representando entre 20 a 30% do peso seco da madeira 
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Extrativos: Compostos solventes em água e/ou solventes 
orgânicos, constituídos de terpenos, ácidos graxos, ácidos 

orgânicos, resinas, etc. 
 

Cinzas intrínsecas: Íons minerais absorvidos pelas raízes para 

participar de processos metabólicos, representando entre 0,5 
a 1% do peso seco da madeira 

 
 

Fórmula Elementar Média da Madeira: C4,16 H5,94 O2,75 

 

O que representa aproximadamente: 

 50% de Carbono, 6% de Hidrogênio e 44% de Oxigênio para a 

maioria das madeiras do planeta, apesar das variações entre os 

constituintes das mesmas 
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Com isso, a densidade da substância madeira também é muito 

similar entre as diversas madeiras, como já visto, com média 

1,53 g/cm³ e variando entre 1,50 a 1,56 g/cm³ 

 
Fonte da Imagem: https://www.asiapapermarkets.com/researchers-make-

breakthrough-in-biobased-materials/  

https://www.asiapapermarkets.com/researchers-make-breakthrough-in-biobased-materials/
https://www.asiapapermarkets.com/researchers-make-breakthrough-in-biobased-materials/
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  4.1. Holocelulose 

 

Holocelulose consiste na fração total de polissacarídeos que 

constituem as paredes celulares da madeira e outros vegetais 

fibrosos (bagaço, bambu, palhas de cereais, etc.) 

 

Holocelulose é composta da celulose e dos diversos tipos de 

hemiceluloses presentes nesses materiais vegetais. Seu 

conteúdo são polímeros de açúcares simples entre os quais se 

destacam: glucose, xilose, manose, arabinose, galactose e ácido 

glucurônico, com menores participações de ramnose e fucose 

  

A holocelulose é obtida pela remoção da lignina, extrativos e 

cinzas dos materiais sendo analisados, devendo se ter o cuidado 

de apresentar os resultados base madeira original amostrada e 

não referenciá-los só à madeira isenta de extrativos (Erro comum) 
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Fonte da 

Imagem: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861718301917  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861718301917
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  4.2. Celulose 

 

A celulose é o mais abundante polímero natural da Natureza, 

sendo produzida pelas plantas clorofiladas pelo processo 

fisiológico denominado Fotossíntese 

 

Celulose é resultado da polimerização orquestrada de unidades 

de glucose, que ao se juntarem à cadeia do polímero perdem 

cada um o equivalente a uma molécula de água 

Por essa razão, diz-se que a molécula de celulose é um polímero 

de anidroglucose de fórmula (C6H10O5)n 

 

Cada unidade de anidroglucose se une a uma outra por uma forte 

e resistente ligação β(14) que ocorre entre os carbonos 

números 1 e 4, um de cada unidade 
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A resistência dessa ligação se deve ao fato de estar sendo feita 

uma ligação que coloca de forma invertida as unidades de 

glucose, diferentemente do amido, cuja molécula também é 

(C6H10O5)n, mas ligada por ligação α(14), muito menos forte e 

facilmente quebrada por meios químicos e microbiológicos 

(ataque de organismos) 

As moléculas de celulose começam se formando pela primeira 

união de duas unidades de glucose, formando o que se chama de 

celobiose, que é o dissacarídeo repetitivo da celulose 

 
Fonte da Imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Celobiose 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Celobiose


231 
 
 

 

 

 

 

Fonte da Imagem: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46135/tde-

15092016-113953/publico/Naiara_Torres_Ruiz_Mestrado.pdf 

Terminal  

Redutor 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46135/tde-15092016-113953/publico/Naiara_Torres_Ruiz_Mestrado.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46135/tde-15092016-113953/publico/Naiara_Torres_Ruiz_Mestrado.pdf
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As duas extremidades da supermolécula formada possuem 

caraterísticas diferentes. O lado que tem como extremidade o 

carbono 1 no formato aldeídico mostra características reativas 

mais pronunciadas, sendo redutora ao reagente de Fehling 

(Extremidade redutora) - 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_de_Fehling   

 

 

Conforme as ligações entre unidades vão acontecendo, as 

cadeias formadas se orientam de forma tão organizada que 

acabam por dar um caráter cristalino ao conjunto de cadeias 

próximas e unidas 

 

A menor unidade que apresenta essas características passou a 

se denominar de Célula Unitária 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_de_Fehling
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Célula Unitária da Celulose Natural tipo I 

Fonte da Imagem: https://core.ac.uk/download/pdf/158352402.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/158352402.pdf
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Em uma célula unitária de celulose natural (Celulose tipo I) tanto 

as dimensões como ângulos entre as moléculas são organizados 

e repetidos ao longo das cadeias fortemente unidas entre si por 

pontes de hidrogênio inter e intramoleculares, o que confere a 

resistência e a cristalinidade a essa região 

 

Fonte da Imagem:  

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46135/tde-15092016-

113953/publico/Naiara_Torres_Ruiz_Mestrado.pdf 

Visualização da rotação 

entre unidades de 

glucose devido β(1 4) 

Ligações inter e 

intramoleculares entre 

moléculas de celulose 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46135/tde-15092016-113953/publico/Naiara_Torres_Ruiz_Mestrado.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46135/tde-15092016-113953/publico/Naiara_Torres_Ruiz_Mestrado.pdf
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Esquerda: Ligação β(14) e pontes de hidrogênio intramoleculares 

 

Direita: Ligação β(14) e pontes de hidrogênio intermoleculares 

 

Fonte das Imagens: 

http://www2.iq.usp.br/docente/miyamoto/QBQ0105%20Enfermagem/Aula_Carboidra

tos_Estrutura.pdf  

 

http://www2.iq.usp.br/docente/miyamoto/QBQ0105%20Enfermagem/Aula_Carboidratos_Estrutura.pdf
http://www2.iq.usp.br/docente/miyamoto/QBQ0105%20Enfermagem/Aula_Carboidratos_Estrutura.pdf
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Quando a celulose natural é submetida à ação de álcali forte 

(mercerização com soda cáustica) o arranjo da célula unitária muda 

ligeiramente e a celulose passa a ser denominada  

Celulose II ou Mercerizada 

 
Fonte da Imagem: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/189057/1/Tese-Diego.pdf  

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/189057/1/Tese-Diego.pdf
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Quando a organização molecular se desarranja, as moléculas 

perdem a sua cristalinidade e se tornam amorfas 

 

O grau de polimerização (DP = Degree of Polymerization) da 

celulose natural pode atingir valores entre 3.500 a 15.000 

unidades de anidroglucose 

 

Com isso, o comprimento da molécula de celulose natural varia 

entre 1.500 a 5.000 nanômetros e o peso molecular da molécula 

grama seria de pelo menos 570.000 gramas 

 

Em polpas celulósicas obtidas industrialmente, esse grau de 

polimerização está próximo de 1.000 a 1.200 unidades, o que se 

deve às reações de fragmentação da molécula e à degradação 

polimérica nas extremidades redutoras pelas etapas de polpação 

e branqueamento 
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Já o grau de cristalinidade da celulose (de diferentes fontes) 

pode variar entre 50 a 80%, dependendo da matéria-prima e da 

forma como a celulose é extraída ou de acordo com o tipo e 

precisão do método  

Fonte da Imagem: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose
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  4.3. Hemiceluloses 

 
 

Fonte da Imagem: https://www.scielo.br/pdf/rarv/v29n3/a14v29n3.pdf 

https://www.scielo.br/pdf/rarv/v29n3/a14v29n3.pdf
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Hemiceluloses (Polioses) são açúcares poliméricos de baixo 

peso molecular e pequeno grau de polimerização (DP entre 

100 a 200) com uma cadeia principal constituída de um ou 

mais tipos de unidade de carboidrato (glucose, xilose, 

manose, etc.) podendo apresentar ramificações na forma de 

radicais ácidos (ácido acético, ácido glucurônico e/ou ácido 

galacturônico) ou de açúcares também 

 

A constituição das hemiceluloses inclui monômeros de 

açúcares com 5 ou 6 carbonos que se agregam ou na cadeia 

central (backbone ou espinha/cadeia principal) ou em 

ramificações laterais que podem conter também radicais 

ácidos 

 

Essas ramificações facilitam a união das hemiceluloses entre 

si e em uniões que são consideradas enxertos com a lignina 
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As principais hemiceluloses são as seguintes, sendo que seus 

constituintes são esclarecidos no próprio nome: 

 

  Folhosas: 

 

Acetato de 4-O metil glucuronoxilana 

 

Glucomananas 

 

 Coníferas 

 

Acetato de galactoglucomanana 

 

4–O metil glucuronoarabinoxilana 

 

Arabinogalactana 
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Principal hemicelulose das madeiras de Folhosas 

Acetato de 4-O metil glucurono xilana 

 

Fonte da Imagem: https://www.wikiwand.com/en/Xylan 

Ácido Glucurônico 

Grupo 

Acetila Espinha central xilana 
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Hemicelulose de Coníferas 

Acetato de Galactoglucomana 

Cadeia principal: 3 moles Manana : 1 Mole Glucana 

Fonte da Imagem: https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-018-1068-0/figures/1  

Grupo Acetila 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-018-1068-0/figures/1
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Hemicelulose de Coníferas 

4–O metil glucuronoarabinoxilana 
 

Fonte da Imagem: 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2009_Quimica+Madeira_A.Magaton.pdf 

Metil 

Glucurono 

Arabinose 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2009_Quimica+Madeira_A.Magaton.pdf
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As hemiceluloses possuem cadeias ramificadas com espinha 

central e/ou ramificações constituídas de monômeros de 

açúcares simples com diferentes constituições (por exemplo: 

com 5 carbonos tipo xilose e arabinose; ou com 6 carbonos tipo 

glucose, manose e galactose) 

A xilose é o principal monômero das hemiceluloses do eucalipto 

e o terceiro mais abundante composto orgânico presente nas 

plantas superiores (denominadas de xilanas) 

As hemiceluloses são facilmente fracionadas e extraídas da 

biomassa – por essa razão são tão estudadas para fazer parte 

das novas biorrefinarias integradas 

As suas ramificações inclusive são quase totalmente hidrolisadas 

com muita facilidade (muito hidrofílicas)  
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Todas as hemiceluloses são difíceis de serem isoladas e 

quantificadas separadamente na forma como se apresentam 

naturalmente com sua cadeia principal e com muitas ramificações 

 

Dessa forma, as medições de hemiceluloses costumam ser feitas 

através de: 

 

 Medições de seus constituintes principais (açúcares 

monoméricos e grupos ácidos, listados adiante)  

 

 Frações dissolvidas em álcali ou água: 

 

 Teor de pentosanas (pentoses) 
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 Solubilidade em soda a 10%  (Conforme: http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1lcali

s%20I.pdf) 

 

 Grupos acetila, acetil ou radical acético 

 

 Grupos urônicos ou uronilas 

 

 Ácido galacturônico 

 

 Ácido glucurônico 

 

 Glucose 

 

 Galactose 

 

 Xilose 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1lcalis%20I.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1lcalis%20I.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1lcalis%20I.pdf


248 
 
 

 

 Arabinose 

 

 Manose 

 

O maior problema é que ao se medir glucanas na madeira, 

acaba-se medindo também a fração de glucose da celulose, 

principalmente da fração amorfa, ou toda ela, conforme a 

metodologia adotada 

 

O teor de hemiceluloses varia conforme o tipo de madeira e as 

condições de crescimento da floresta 

 

 As folhosas possuem entre 20 a 30% de hemiceluloses totais e 

as de coníferas 25 a 35% 
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Mesmo dentro do mesmo gênero, as variações podem ser 

grandes: 

E. urograndis : 20 a 24% 

E. globulus: 28 – 30% 

E. nitens: 30 – 33% 
 

Como são variados os conteúdos de xilanas em Eucalyptus, 

também variam entre eles os teores de grupos acetilas e de 

ácidos glucurônicos 
 

E. urograndis:  2,2 a 3% de grupos acetila 

E. globulus: 3 a 4% de grupos acetila 

E. nitens: 4,5 a 5% de grupos acetila 
 

E. urograndis :  2,5 a 3% de ácidos glucurônicos 

E. globulus: 3 a 4% de ácidos glucurônicos 

E. nitens: 4 a 4,5% de ácidos glucurônicos 
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Carboidratos simples e monoméricos de 5 e 6 carbonos 
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Composição química de madeiras de Eucalyptus 

 

Fonte da Tabela: https://www.tecnicelpa.com/files/CozimentoBranqueamento.pdf 

Composição química de madeiras de Eucalyptus 

https://www.tecnicelpa.com/files/CozimentoBranqueamento.pdf
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Composição química de madeiras de Pinus taeda 

 
Fonte da Tabela: https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/ja_clark027.pdf  

https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/ja_clark027.pdf
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Onde, de acordo com autores da referência acima (para coníferas): 

 

 

3 M : 1 G 

Hemicelulose 
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Importância das hemiceluloses: 

 

 

 Apesar de serem bastante atacadas pelo licor de cozimento 

kraft e com grande remoção inicial na polpação, uma parte 

presente no licor preto pode reprecipitar de forma mais 

cristalina sobre as fibras 

 

 

 Como as xilanas apresentam certo nível de cristalinidade, 

parte delas acaba não se fragmentando na polpação e 

permanecem na polpa após cozimento (rendimento total para 

xilanas de 50% de remoção para os eucaliptos). No 

branqueamento a perda de hemiceluloses corresponde a uma 

solubilização entre 1 a 1,5% da massa seca de polpa de 

eucalipto sendo branqueada. 
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 As hemiceluloses aceleram a refinação por sua hidrofilicidade 

atuando como uma espécie de lubrificante para tornar as 

fibras mais plásticas 

 

 As hemiceluloses atuam muito intensamente na formação de 

pontes de ligação entre as fibras (fiber bonding), sendo úteis 

para promoção de rápido desenvolvimento das propriedades 

mecânicas das polpas 

 

 Hemiceluloses podem prejudicar alguns tipos de papéis que 

exigem fibras mais rígidas e resistentes ao colapsamento: 

papéis filtro, papéis tissue, etc. Entretanto, caso a madeira 

possua paredes espessas nas fibras e maior teor de 

hemiceluloses, os benefícios se complementam (Eucalyptus 

globulus) e se potencializam. 
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 Um dos grandes problemas causados pelo ácido 4-O metil 

glucurônico das xilanas de folhosas durante a polpação 

alcalina é a sua reação com hidroxilas formando os temíveis 

Ácidos Hexenurônicos 

 

Fonte da Imagem: 

https://www.eucalyptus.com.

br/artigos/2009_Quimica+Ma

deira_A.Magaton.pdf 

 

 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2009_Quimica+Madeira_A.Magaton.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2009_Quimica+Madeira_A.Magaton.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2009_Quimica+Madeira_A.Magaton.pdf
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Formação dos ácidos hexenurônicos (HexAcds) durante polpação alcalina 

Fonte da Imagem: https://www.scielo.br/pdf/qn/v32n2/v32n2a19.pdf 

 

Os ácidos hexenurônicos prejudicam o atingimento e a estabilização 

da alvura em polpas kraft branqueadas. Também forçam os 

operadores a drastificarem as condições de branqueamento, 

causando perdas de viscosidade e resistência nas polpas. 

https://www.scielo.br/pdf/qn/v32n2/v32n2a19.pdf
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Esses ácidos são eficientes consumidores de compostos 

oxidantes, tanto nas etapas de branqueamento (cloro ativo e 

dióxido) como na determinação do Número Kappa das mesmas. 

Com isso, encarecem a operação de branqueamento das polpas. 

 

Para polpas kraft de eucalipto, praticamente 50% do valor do 

Número Kappa das polpas não branqueadas se devem não aos 

compostos de lignina, mas sim aos ácidos hexenurônicos 

 

Infelizmente eles resistem bem à etapa de Deslignificação com 

Oxigênio, mesmo na presença do oxigênio 

Os ácidos hexenurônicos se hidrolisam facilmente em condições 

ácidas e com temperaturas acima de 80ºC 

Isso oportunizou o surgimento de etapas ácidas iniciais em 

sequências de branqueamento para degradação dos HexAcds 

(Estágios A ou Dhot) 
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BD: Polpa kraft obtida de madeira de baixa densidade básica 

AD: Polpa kraft obtida de madeira de alta densidade básica 

Glucanas envolvem celulose e hemiceluloses 

  

Fonte da Tabela:  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2003_Simone_Queiroz.pdf 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2003_Simone_Queiroz.pdf
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  4.4. Lignina 

 

 
 

 

Fonte das Imagens: FPInnovations 
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A lignina é a segunda mais abundante substância natural do 

Reino Vegetal, estando presente na composição química da 

maioria das plantas da Natureza  

Em geral, a lignina ocorre em proporções que variam entre 15 a 

30% do peso seco dos vegetais, porém seu teor pode variar 

bastante entre tipos de vegetais, espécies, tecidos, regiões onde 

crescem as plantas, bem como inclusive dentro de um mesmo 

órgão ou tecido vegetal 

 

O nome Lignina deriva-se da palavra latina Lignum, que significa 

Madeira 

O nome se deve ao fato de ser o que sobra após degradação 

ácida intensa da madeira (espécie de “espírito da madeira”) 
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A lignina consiste em um polímero complexo e único, que ocorre em 

praticamente todos os tecidos dos vegetais superiores, ficando a sua 

maior parte distribuída na lamela média e nas paredes primárias e 

secundárias das células vegetais 

Lignina é uma substância amorfa e de natureza aromática e 

hidrofóbica, que ocorre principalmente na parede celular dos 

tecidos lenhosos e não lenhosos de plantas (em geral 

superiores), em quantidades e concentrações variadas 

 

A lignina é mais abundante nas madeiras de coníferas 

(Ginospermas), onde pode ocorrer em proporções que atingem 

30 a 35% do peso seco do material 

Em madeiras de folhosas (Angiospermas Dicotiledôneas) o teor 

de lignina é ligeiramente menor, entre 20 a 28% 
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Por outro lado, não é apenas o teor de lignina que distingue as 

madeiras de coníferas e folhosas, mas também a estrutura 

molecular distinta de ambas as ligninas 

A molécula de lignina é bastante complexa e vai sendo 

formada aleatoriamente pela planta, conforme ela sinta que 

deve colocar mais e mais dessa molécula nas suas paredes 

celulares para dar resistência e estrutura ao corpo vegetal 
 

Pode-se afirmar, sem medo de errar que: 

 É bem provável que cada planta ou vegetal possua apenas e 

tão somente uma única macromolécula de lignina, pois essa 

molécula se forma de maneira contínua, irregular, complexa e 

indefinida 
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 Cada planta tem sua própria e única molécula de lignina, que 

dificilmente conseguiria ser replicada de forma exatamente 

igual em outras plantas, ainda que da mesma espécie  

 

 Cada macromolécula de lignina é formada pela polimerização 

aleatória dos radicais precursores em uma estrutura que pode 

ser considerada única e característica dessa planta 

 

A lignina desempenha papéis muito importantes para a vida 

vegetal. Suas principais funções são as seguintes: 

 

 Aumento da rigidez e resistência da parede celular, o que 

confere resistência mecânica à madeira do tronco, galhos, 

raízes, etc. 
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 “Cimentação” das células vegetais umas às outras - uma 

espécie de colagem entre células, protagonizada pelas finas 

lamelas médias (ricas em lignina) das células maduras das 

plantas 

 

 Redução da permeabilidade da parede celular à penetração 

da água, em função do caráter hidrofóbico da lignina 

 

 Proteção dos tecidos vegetais contra a deterioração 

microbiológica e climática, já que sua natureza fenólica reduz 

a capacidade dos efeitos deletérios dos organismos 

predadores e do clima (sol, chuva, etc.) 
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 Proteção das plantas contra a herbivoria, pois sua lenta 

digestibilidade torna os vegetais ricos em lignina menos 

atrativos aos animais herbívoros 

 

 Aumento da resistência dos canais que promovem a 

circulação das seivas (mineral e orgânica) 

 

 Aumento da resistência mecânica dos troncos e hastes 

vegetais, que precisam se manter eretos e verticais na busca 

dos raios solares na grande competição que se estabelece nas 

matas, florestas e cultivos agrícolas 

 

 Controle do efeito negativo dos raios ultravioleta sobre os 

constituintes celulares, graças à ação de sua natureza 

polifenólica 
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Unidade básica das ligninas: O radical C6-C3 do Fenil Propano 
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O Fenil Propano se agrega por ligações de condensação e 

polimerização do tipo éter (R-O-R)  

C6-C3, por ser constituído de uma parte fenólica de seis carbonos e 

outra propânica com três carbonos 

 

 

A estrutura da lignina é altamente irregular, mesmo sendo 

formada a partir da polimerização de apenas três tipos de 

radicais precursores, todos com uma mesma base estrutural 

comum que é o Fenil Propano 
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O Fenil Propano toma três formas distintas conforme o tipo de 

álcool precursor utilizado durante a biossíntese da lignina: 

 

 

Álcoois Precursores Unidades ou Radicais Básicos da 

Lignina 

 

Álcool trans-coniferílico 

 

 

Guaiacila (G) 

 

Álcool trans-sinapílico 

 

 

Siringila (S) 

 

Álcool para-cumarílico 

 

 

p-Hidróxifenil (H) 
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Unidades alcoólicas precursoras das ligninas 
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As moléculas de lignina são criadas nas plantas pelo 

acoplamento químico (condensação e polimerização) desses três 

radicais básicos e fundamentais, que são derivados dos três 

tipos de álcoois precursores que participam do processo de 

biossíntese da lignina em sua rota metabólica nos vegetais 

 

As unidades de fenil propano formam a espinha dorsal 

(“backbone”) da molécula da lignina, através de ligações 

cruzadas entre si, em uma ordem de aparente aleatoriedade em 

seus arranjos 

 

Portanto, não existem moléculas repetidas de lignina, apenas 

arranjos aleatórios formados a partir de polimerizações de um a 

três desses radicais precursores 
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É comum a ocorrência de condensação e/ou ligações covalentes (ou 

enxertos) entre a molécula de lignina e moléculas de carboidratos, 

como as de hemiceluloses ou até com fragmentos de celulose 

 

Condensação simples (“enxertia”) de lignina com hemicelulose 
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Apesar de existirem moléculas de hemiceluloses ligadas 

quimicamente à lignina, essas hemiceluloses não devem ser 

consideradas como partes da molécula de lignina 

São apenas enxertos químicos ou moléculas híbridas, formadas 

pela proximidade topoquímica na parede vegetal 

 

O fato de existirem frequentes enxertos de carboidratos à 

lignina, apenas significa que esses compostos coexistem na 

parede celular 

 

As xilanas costumam estar frequentemente associadas à 

molécula de lignina, quer seja nos próprios tecidos vegetais, 

como nas ligninas extraídas pelas biorrefinarias 

 

As ligações entre os radicais básicos entre si ou com os enxertos 

com outros materiais podem ocorrer entre os carbonos da porção 

propano ou da porção fenil. Podem ser ligações covalentes, ou 

Carbono-Carbono ou ligações de éter (C-O-C). 
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Lignina e tipos de ligações  
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Ligação covalente é um tipo de interação entre átomos próximos que 

apresentam alta eletronegatividade, ou seja, elevada tendência de 

receber elétrons. Alguns dos elementos químicos comumente 

envolvidos nesse tipo de ligação são: hidrogênio, carbono e oxigênio 

 

Só costuma se considerar como compondo a molécula da lignina 

as frações que possuem os três tipos fundamentais de radicais 

derivados do Fenil Propano (G, S, H) 

 

Conforme a espécie, idade, local e ambiente de crescimento, 

tecido, órgão e genética podem existir diferentes arranjos entre 

esses três radicais (G, S, H) 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/eletronegatividade.htm
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Os arranjos mais frequentes são os seguintes: 

 

Angiospermas: predominância de S, seguido de G 

 

Ginospermas: predominância quase absoluta de G, com 

eventuais aparecimentos de S 

 

Gramíneas: proporções variadas de H, G e S, com maior 

participação de H 
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Em função desses modelos, diz-se que as ligninas de coníferas 

são do tipo G; as de folhosas do tipo S-G e as de gramíneas do 

tipo H-G-S 

 

As ligninas do tipo G em coníferas são consideradas as mais 

primitivas na escala evolutiva, da mesma forma que a evolução 

do xilema, que aconteceu em um processo de desenvolvimento 

evolutivo, que se iniciou nas ginospermas e depois evoluiu para 

as angiospermas (mono e dicotiledôneas) 

 

Ligninas tipo S e G e relação S/G 

 

Costuma-se dizer que a lignina tipo G é uma espécie de “vilã” 

para a produtividade dos processos de polpação alcalina (kraft e 

soda) 
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Isso porque essa lignina é mais condensada e condensável, mais 

difícil de ser fragmentada em constituintes de menor peso 

molecular para serem dissolvidos no licor de cozimento 

 

Apesar das vantagens em polpação e branqueamento da lignina 

S, ela tem maior potencial de gerar gases de mau odor, como o 

caso das mercaptanas e outros sulfetos orgânicos, que são 

formados a partir da maior proporção dos grupos metoxílicos 

que são liberados da molécula de lignina 

 

A relação S/G é considerada hoje como um dos melhores 

indicadores de qualidade de madeira de folhosas (eucaliptos, por 

exemplo) visando à produção de celulose kraft 
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Madeiras de folhosas com baixos teores de lignina e altas 

relações S/G (acima de 3,5) são consideradas mais adequadas 

para os processos de obtenção de celulose em condições 

alcalinas, pois a maior proporção de siringila S permite algumas 

vantagens importantes: 

Grupo 
Metoxílico  

da       
Lignina 
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 A velocidade de deslignificação da madeira é melhorada pela 

maior acessibilidade da molécula de lignina mais rica em 

siringila 

 

 A lignina rica em siringila é mais facilmente fragmentada em 

unidades menores, inclusive do fenil propano monomérico, o 

que permite fácil e rápida dissolução desses fragmentos 

pequenos no licor de cozimento 

 

 A quebra da ligação β-aril-éter (C β Propano – O – Radical 

Fenil Lignina) é facilitada em caso de se dispor de lignina do 

tipo S 
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 Há menor potencial de condensação de fragmentos de lignina 

durante o cozimento, pois tanto os carbonos 3 e 5 da unidade 

fenólica estão comprometidos pela presença de seus 

respectivos grupos metoxílicos 
 

 

Existem algumas características que precisam ser lembradas 

para os grupos metoxílicos dos carbonos 3 e 5: 

 

 Eles tornam o processo mais propenso a ter mau odor pela 

desmetoxilação e formação de mercaptanas e sulfetos 

orgânicos (metil sulfeto, dimetil sulfeto, dimetil disulfeto) 

 

 A desmetoxilação durante o cozimento libera os carbonos 3 e 

5 para outros tipos de ligações na lignina remanescente 
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Enquanto existem claras vantagens para a polpação alcalina de 

madeiras com altas proporções de radicais do tipo S, no caso do 

uso da lignina para biorrefinarias associadas, a lignina do tipo G 

mostra algumas vantagens, tais como: 

 

 Maior facilidade para a hidrólise ácida da madeira com lignina 

do tipo G 

 

 Maior potencial para reações de oxidação e derivação química 

da lignina (acetilação, sulfonação, etc.) em função da 

disponibilidade do sítio reativo do carbono 5 

 

 Melhor arranjo estrutural e molecular das ligninas G em 

relação às ligninas S 
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 Maior potencial de condensação e aumento da densidade da 

lignina do tipo G pela reação C5-C5 (condensação fenil-fenil); 

 

 Maior facilidade de estabilização da lignina do tipo G em 

procedimentos de modificação da estrutura química da 

lignina. Essa estabilização pode ser em relação ao calor ou 

em relação ao ataque de outros reagentes químicos e 

biológicos. 

 

 Maior percentual de carbono na molécula tipo G, o que 

aumenta o poder calorífico dessa lignina para ser utilizada 

como biocombustível ou para outros usos como em fibras de 

carbono 
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Estrutura irregular e complexa da lignina vegetal e suas múltiplas 

ligações (Fonte da Imagem: FPInnovations) 
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Composição Molecular das Ligninas – que diferem conforme a 

quantidade de grupos metoxílicos 

 

Lignina 

 

% 
Carbono 

 

% 
Hidrogênio 

 

% 
Oxigênio 

 

% OCH3 

Grupos 
Metoxílicos 

Coníferas 

(Pinus e 
Araucária) 

 

61 - 66 

 

5,6 – 5,9 

 

33 - 35 

 

12 - 17 

Folhosas  

(Eucaliptos, 

Acácias, etc.) 

 

58 - 62 

 

6 – 6,5 

 

32 - 34 

 

18 - 23 

Composição 
Molecular do 

Grupo 
Metoxílico 

 

38,7 

 

9,7 

 

51,6 

 



286 
 
 

A fórmula molecular mínima da lignina varia conforme o seu tipo, 

já que as quantidades de grupos metoxilícos variam e esses 

grupos são mais pobres em conteúdo de carbono em sua 

constituição molecular 

 

A tabela acima é clara em permitir que se perceba que quanto 

maior for o teor de grupos metoxílicos na constituição da lignina, 

menor será o teor de carbono, a densidade e também o poder 

calorífico dessa lignina 

 

 

Diversas fórmulas moleculares mínimas têm sido propostas para 

a lignina, variando as mesmas conforme a espécie estudada 
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Para coníferas: 

 

Peso molecular pela fórmula mínima = 182,8 g  

Teor de grupo metoxílico = 15,6% - Teor Carbono = 65,1% 

 

 

Para coníferas: 

C9 H7,12 O2 (H2O)0,40 (OCH3)0,92 

ou 

C9,92 H10,64 O3,32 
 

 



288 
 
 

 

Para folhosas: 

Peso molecular pela fórmula mínima = 199,06 g  

Teor de grupo metoxílico = 21,6% - Teor Carbono = 62,76% 

 

Para folhosas: 

C9 H6,43 O2 (H2O)0,53 (OCH3)1,39 

ou 

C10,39 H 11,66 O3,92 

 

Fórmulas moleculares mínimas são construídas a partir do teor 

percentual de cada elemento na madeira e de suas respectivas  

massas atômicas 
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Finalizando: 

 

Madeiras e Madeiras 

 

Apesar das maiores diferenças que existem entre os teores e as 

constituições de ligninas, hemiceluloses e extrativos entre as 

madeiras de coníferas e folhosas, quando se avalia apenas a 

celulose, as diferenças são mínimas 

 

A molécula de celulose é a mesma, podendo existir algumas 

diferenças em proporções de cristalinidade e em teores 

percentuais, mas nada que seja tão significativo 
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  4.5. Extrativos  
 

 
 

 

Os Extrativos são também chamados de Compostos Acidentais 

ou Estranhos à madeira pelo fato de não terem sido criados pelas 

células do câmbio para ficarem presentes na composição e 

estruturação das paredes celulares 
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São compostos produzidos com finalidades de fornecimento de 

reservas energéticas ou de proteção contra patógenos 

 

Normalmente, eles se localizam nos vacúolos das células dos 

parênquimas e células produtoras de gomas ou resinas e nos 

lúmens de elementos fibrosos e vasos na forma de tiloses 

 

Em função de sua natureza química (açúcares, álcoois, ácidos 

graxos, ácidos carboxílicos, polifenóis, etc.) eles são facilmente 

solúveis em água fria e quente, vapor d’água e em solventes 

orgânicos (álcool e éter etílico, tolueno, benzeno, acetona e 

diclorometano) 

 

Alguns extrativos são muito voláteis (exemplo: constituintes da 

terebintina) e por isso mesmo podem “escapar” dos métodos de 

medição 
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Existem metodologias para medição de extrativos em cada tipo 

de solvente, algumas vezes se referindo a essa metodologia 

como Solubilidade da Madeira em um determinado composto que 

os remova da estrutura da madeira 

   

Existem metodologias para medir essa solubilidade ou conteúdo 

em alguns solventes que apresentam relação com o tipo de 

extrativo e outra que tenta medir o que se chama de 

 Extrativos Totais da Madeira 

 

Também existem metodologias criadas para remoção de 

extrativos da madeira para evitar que eles interfiram em outras 

medições (lignina, por exemplo) 

A essa madeira sem extrativos e na forma de fina serragem se 

denomina “Madeira Isenta ou Livre de Extrativos” 
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Extrativos Totais: todo o material removido da madeira pela 

extração sequencial da mesma amostra com álcool/tolueno, 

álcool etílico e depois água quente 

 

Caso se queira maior perfeição nas extrações, pode-se incluir 

também no sequenciamento uma extração com acetona e/ou 

com diclorometano, ou até mesmo ambas, continuando o 

sequenciamento de extrações até quase tudo ser extraído (até 

peso constante da madeira isenta de extrativos) 

 

Os extrativos possuem pesos moleculares bem inferiores aos dos 

demais polímeros das madeiras (celulose, hemiceluloses e 

lignina). Eles podem ser ou não compostos poliméricos. 
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Em geral são compostos do tipo: 

 

 Ceras e ácidos graxos 

 Álcoois e éteres 

 Ácidos carboxílicos  

 Substâncias fenólicas e aromáticas 

 Carboidratos 

 Corantes orgânicos 

 

Os extrativos exercem papéis muito importantes na vida e 

metabolismo vegetal: 

 

» Utilização como material de reserva e como fonte de 

energia ou suprimento de nutrientes no metabolismo 
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» Proteção contra apodrecimento por fungos, perfurações 

de brocas e térmitas e do ataque de patógenos, inclusive 

por herbivoria  

 

» Cicatrização de feridas formando películas protetoras e 

com ações de estimulação à ação do câmbio 

meristemático 

 

Os extrativos totais possuem duas frações de constituintes 

principais: 

 

 Fração lipofílica ou que tem afinidade “ou gosta de gorduras” 

São compostos ricos em terpenos e ácidos graxos e presentes 

em resinas e gomas 
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São removidos por solventes orgânicos que também gostam e 

têm afinidade por gorduras como tolueno, acetona, 

diclorometano, benzeno, etc. 

 

 Fração hidrofílica ou que possui afinidade ou gosta de água 

Em geral são os açúcares simples, o amido facilmente 

hidrolisável, taninos, corantes naturais da madeira 

São facilmente removidos por água fria, quente ou vapor d’água 

 

 

Em um quadro apresentado pelo Dr. Umberto Klock, pode-se 

reunir a grande maioria dos extrativos como a seguir: 
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Solventes e solutos resultantes da extração da madeira 

Fonte do Quadro: http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Extrativos2014.pdf  

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Extrativos2014.pdf
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Alguns extrativos possuem importantes utilizações pela 

sociedade, sendo removidos das madeiras para serem usados 

como produtos comerciais: 

 

Oleoresina do Pinus 

Terebintina 

Taninos 

Corantes 

Óleos vegetais (peroba, nogueira) 

Melados ou xaropes (Maple syrup) 

Alimentos (chás e temperos) 

Fungicidas e inseticidas 

Ceras 

Corantes 

Fármacos (caseiros ou industriais) 
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Existem dezenas ou mesmo centenas de compostos extrativos 

nas madeiras das árvores do planeta, cada uma delas com 

componentes muitas vezes únicos 

 

As extrações e solubilizações realizadas como metodologias de 

análise no setor de celulose e papel estão mais preocupadas em 

quantificar apenas o conteúdo e o tipo: lipofílico e/ou hidrofílico 

Isso porque além do conteúdo de extrativos totais 

representarem perdas processuais e consumo de reagentes, eles 

podem trazer problemas de qualidade à celulose e papel 

 

No caso da indústria química (alimentícia, farmacêutica, tintas e 

vernizes, etc.) o objetivo é identificar a composição química, 

moléculas e quantidades detalhadas desses extrativos, usando 

metodologias sofisticadas como cromatografia, espectrometria, 

pirólise, ressonância magnética, etc. 
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Teores e tipos de extrativos na madeira dependem de diversos 

fatores: 

 

  Espécie de planta (conífera, folhosa, gramínea, etc.), bem 

como gênero e espécie 

 

  Fase do melhoramento florestal 

 

  Idade da árvore (cernificação presente, etc.) 

 

  Sanidade da árvore 

 

  Ambiente em que vive a árvore: solo, clima, estação do 

ano, etc. 

 

  Estocagem das toras e cavacos (efeito sazonalidade na 

estocagem) 
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Extrativos são indesejados pelo setor que fabrica celulose e 

papel, já que eles não são convertidos em polpa celulósica 

 

Apenas consomem reagentes químicos processuais e resultam 

em perdas de rendimentos de polpação e em potenciais 

problemas de qualidade no branqueamento e na limpeza da 

celulose 

Eles também aumentam a quantidade de sólidos secos para o 

sistema de recuperação de licor pelo maior consumo de álcali 

ativo e pela quase total dissolução para irem ao conteúdo 

orgânico do licor preto 

 

Outro problema conhecido é a formação de compostos 

pegajosos pela saponificação de extrativos lipofílicos. Esses 

compostos grudam em equipamentos (tanques, peneiras, 

tubulações, etc.) e sujam as polpas com pintas escuras: 

PITCH, cuja formação é potencializada pelo ataque dos 

oxidantes clorados aos extrativos lipofílicos 
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Uma pequena fração dos extrativos sempre acaba passando 

incólume pela linha de fibras do processo kraft (como tal ou 

modificada em sua estrutura) 

 

Por isso, as polpas não-branqueadas ou branqueadas sempre 

possuem algo na faixa de 0,1 a 0,3% de extrativos em 

solventes como diclorometano ou álcool/tolueno 

 

 

As madeiras consumidas para produção de celulose no 

Brasil possuem teores de Extrativos Totais que variam 

entre 3,5 a 8% 

 

Já no caso do bambu, esse valor pode chegar a 15% ou mais 
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Essa variação grande encontrada na literatura tem diversas 

razões: 

 

  Tipos distintos de madeiras (espécies, gêneros e efeito do 

sítio florestal) 

 

  Metodologias diferentes utilizadas, apesar de existir 

padronização normativa 

 

  Amostragens inadequadas nas árvores, madeiras, toras 

ou cavacos (falta de representatividade ou amostragem e 

número de amostras insuficientes) 

 

  Tempo de estocagem da madeira, uma vez que durante a 

estocagem existe ataque de fungos que degradam 

principalmente extrativos para uso dessa fonte energética 
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       4.6. Cinzas 
 

 
 

Os elementos minerais têm importância no desenvolvimento dos 

vegetais e seu papel é bastante conhecido 

 

 Nas árvores, suas quantidades variam com a espécie, as 

disponibilidades do solo, 

as necessidades individuais e outros fatores de menor 

importância 

 

Os íons minerais atuam fisiologicamente mais nas 

folhas e células de reserva, mas são encontrados em todos os 

órgãos e tecidos, uma vez que são absorvidos do solo e levados 

através do tronco até a copa, participando do metabolismo 

vegetal 
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No processo kraft, após a madeira ter sido convertida a celulose, 

os minerais da constituição da madeira se apresentam como 

residuais nos licores de cozimento e na própria polpa, podendo 

vir a se constituir em contaminantes 

 

Eles podem interferir na produtividade industrial, na qualidade 

da polpa e do papel e, quando se acumulam no processo, são 

causadores de problemas como corrosões, incrustações e 

entupimentos e, portanto, reduzem a vida útil dos equipamentos 

 

Importante parte desses contaminantes sai pelos efluentes, 

resíduos sólidos e aéreos 

 Por razões ambientais, a indústria de celulose tem procurado 

fechar seus circuitos de água e gases. Com isso, as perdas 

desses contaminantes através dos efluentes líquidos e aéreos  

serão cada vez menores e os acúmulos processuais se 

converterão em “sujeiras inertes ou não”,  intensificando os 

problemas resultantes dessas acumulações 
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Devido aos problemas que os elementos minerais podem causar 

no processo de produção, a sua quantificação torna-se bastante 

útil para fornecer subsídios a medidas preventivas, uma vez que 

uma grande quantidade destes elementos entra na constituição 

da madeira 

 

Entretanto, uma parte considerável de elementos minerais entra 

também como sujeiras nas madeiras e cavacos  

(terra, pedras, argila, areia, etc.) e através de outras matérias-

primas de processo 

 

Os elementos que entram no sistema podem ser classificados em 

processuais e não-processuais 

 

Os elementos processuais são Na e S 

 

 Entre os não-processuais estão Ca, Mg, K, Cl, P, Mn, Al, Si, Fe e, 

em menores quantidades, Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, Co e Cd, etc. 
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Destes elementos não-processuais, aproximadamente 60 - 65% 

entram via madeira (teor intrínseco na madeira e 

contaminantes), 30 - 35% como forma de produtos químicos 

processuais ou suas impurezas e 5% com a água de processo  

 

Outra fonte destes elementos é o 

desgaste de equipamentos metálicos  

 

O conjunto desses elementos minerais todos somados são 

referidos normalmente como Cinzas  

 

 

A presença de elementos minerais não-processuais pode 

causar vários problemas na industrialização da madeira à 

celulose 
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Problemas mais frequentes causados pelas cinzas: 
 
 

 Incrustações e depósitos em tubulações, tanques, etc. 

 

 Desgastes por abrasão ou corrosão 

 

 Formação de pedras e acidentes nas caldeiras de recuperação 

devido ao acúmulo de potássio e cloretos 

 

 Sujeiras e pintas nas polpas e papéis 

 

 Acúmulo em águas, licores e sólidos dos processos de 

fabricação, passando a aumentar demandas energéticas pelo 

trânsito e aquecimento de materiais inertes 
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 Catalisação e reações indevidas em algumas etapas do 

processo onde consomem produtos químicos processuais, 

especialmente no branqueamento 

 

 Prejuízos causados na alvura e reversão de alvura das polpas 

 

 

Indicamos a leitura de um dos capítulos do Eucalyptus Online 

Book que foi totalmente dedicado à discussão sobre esses 

elementos não-processuais: 
 
Os eucaliptos e os elementos não processuais na fabricação de 
celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 24. 122 pp. 

(2011)  
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT24_ElementosNproces.pdf  (em 

Português) 
 

 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT24_ElementosNproces.pdf
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Quantidade média de elementos minerais presentes em árvores 
médias de algumas espécies de madeiras comerciais usadas para 
fabricação de celulose de fibras curtas (g/árvore): 
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Sugere-se também a leitura do artigo de André Freddo e 
colaboradores, bem como a dissertação de mestrado do engenheiro 
Freddo pela Universidade Federal de Santa Maria 

 
Elementos minerais em madeiras de eucaliptos e acácia negra e sua 

influência na indústria de celulose kraft branqueada. A. Freddo. Dissertação 
de Mestrado. Orientação: C. Foelkel. UFSM – Universidade Federal de Santa 
Maria. 85 pp. (1997) 
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/ufsm%20%20andre%20freddo.pdf (em 

Português) 

 

Elementos minerais em madeiras de eucaliptos e acácia negra e sua 
influência na indústria de celulose kraft branqueada. A. Freddo; C.E.B. 
Foelkel; S.M.B. Frizzo; M.C.M. Silva. Ciência Florestal 9(01): 193 - 209. (1999) 

http://celso-

foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/elementos%20minerais%201999.pdf  (em 

Português) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/UFSM%20%20Andre%20Freddo.pdf
http://celso-foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/elementos%20minerais%201999.pdf
http://celso-foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/elementos%20minerais%201999.pdf
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Tema 5: Composições Químicas das Madeiras de Eucalyptus & 
Pinus 
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Fonte da Tabela: 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2009_Quimica+Madeira_A.Magaton.pdf  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2009_Quimica+Madeira_A.Magaton.pdf
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Fonte da Tabela: 
https://www.researchgate.net/publication/263537905_Kraft_pulping_and_wood_chemical_composition_for_1

2_eucalyptus_species    

https://www.researchgate.net/publication/263537905_Kraft_pulping_and_wood_chemical_composition_for_12_eucalyptus_species
https://www.researchgate.net/publication/263537905_Kraft_pulping_and_wood_chemical_composition_for_12_eucalyptus_species
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Fonte da Tabela: 
https://www.researchgate.net/publication/263537905_Kraft_pulping_and_wood_chemical_composition_for_1

2_eucalyptus_species     

 

https://www.researchgate.net/publication/263537905_Kraft_pulping_and_wood_chemical_composition_for_12_eucalyptus_species
https://www.researchgate.net/publication/263537905_Kraft_pulping_and_wood_chemical_composition_for_12_eucalyptus_species


316 
 
 

 
 

Fonte da Tabela Adaptada: Alfredo Mokfienski, 2004 
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Fonte da Tabela Adaptada: Alfredo Mokfienski, 2004 
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Onde (conforme Alfredo Mokfienski, 2004) 
 

Híbrido = Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla 
Db = Densidade básica 
Glic = Glicanas 

Xil = Xilanas 
Gal = Galactanas 
Arab = arabinanas 
Gr. Acet = Grupos acetila 

Ac. Urón = Ácidos urônicos 
Alc. Tol= Extrativos em álcool/toluno 
DCM = Extrativos em diclorometano 

Hemi = Hemiceluloses 
Cel = Celulose 
n(CHO) = Carboidratos totais 
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Fonte da Tabela: http://www.sbq.org.br/29ra/  

 

http://www.sbq.org.br/29ra/
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Fonte da Tabela: http://www.sbq.org.br/29ra/  

 
 

http://www.sbq.org.br/29ra/
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 Espécie 

Característica E.urograndis E.globulus E.nitens 

Densidade 

básica, 

g/cm³ 

 

0,45 – 0,53 

 

0,52 – 0,63 

 

0,43 – 0,50 

Teor de 

celulose, 

% base madeira 

 

45 - 50 

 

44 - 50 

 

42 - 48 

Extrativos 

orgânicos, 

% base madeira 

 

2 – 3,5 

 

1,8 - 3 

 

2 – 3,5 
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Espécie E.urograndis E.globulus E.nitens 

 

Lignina Klason 

total, 

% base madeira 

 

25 - 30 

 

22 - 26 

 

23 - 28 

 

Relação S/G na 

lignina 

 

2,2 – 3,5 

 

3,8 - 6 

 

3 - 4 

Carboidratos 

totais 

(Holocelulose), 

% base madeira 

 

69 - 72 

 

70 - 75 

 

70 - 72 
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Espécie E.urograndis E.globulus E.nitens 

 

Pentosanas, 

% base madeira 

 

12,5 - 16 

 

17 - 19 

 

17 - 21 

Glucanas  

(principalmente  

celulose) 

 

45 - 55 

 

45 - 55 

 

45 - 55 

Xilanas, 

% base madeira 

 

10 - 14 

 

14 – 20 

 

16 - 22 

Grupos acetila, 

% base madeira 

 

2 - 3 

 

2,8 – 3,5 

 

4 - 5 
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Espécie E.urograndis E.globulus E.nitens 

Ácido metil 

glucurônico, 

% base madeira 

 

2,5 – 4,2 

 

2,5 – 4,5 

 

3,5 - 4 

Arabinanas 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 n.d. 

Galactanas, 

% base madeira 

    1,2 – 2,1     1,5 - 2         n.d. 

 

Mananas, 

% base madeira 

 

 

1 – 2,5 

 

1,1 – 2,5 

 

n.d. 
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Espécie E.urograndis E.globulus E.nitens 

 

Hemiceluloses 

totais, 

% base madeira 

 

18 - 24 

 

23 - 28 

 

27 - 33 

Cinzas minerais, 

% base madeira 

 

0,2 – 0,5 

 

0,3 – 0,7 

 

0,2 – 0,6 

 

Fonte da Tabela: Celso Foelkel, 2019 
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_Processo+Kr

aft.pdf  

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_Processo+Kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_Processo+Kraft.pdf
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Elementos minerais nas madeiras (ppm base peso absolutamente seco) 

 
Fonte da Tabela: 
http://celso-foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/elementos%20minerais%201999.pdf 

 

 

http://celso-foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/elementos%20minerais%201999.pdf
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Pinus: madeiras e madeiras 

Extrativos totais:  3 a 8% 

Lignina total: 26 a 32% 

Holocelulose:  65 – 72% 

Hemiceluloses: 22 a 25% 

Celulose:  40 – 44% 

Cinzas:  0,2 a 1% 
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Composição química  da madeira do Pinus caribaea var. hondurensis 

Fonte da Tabela: http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Estudo%20das%20caracteristicas.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Estudo%20das%20caracteristicas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Estudo%20das%20caracteristicas.pdf
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Composição química da madeira do Pinus taeda e tempo de estocagem 

Fonte da Tabela: 
https://www.udesc.br/arquivos/cav/id_cpmenu/1486/GGiesel_Versao_Final_1568208

0431013_1486.pdf  

 

https://www.udesc.br/arquivos/cav/id_cpmenu/1486/GGiesel_Versao_Final_15682080431013_1486.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/cav/id_cpmenu/1486/GGiesel_Versao_Final_15682080431013_1486.pdf
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Composição química da madeira de Pinus taeda 
 

 
Fonte da Tabela: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-20191218-

174612/publico/VasconcelosFernandoSoaresRibeiro.pdf   

 

 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-20191218-174612/publico/VasconcelosFernandoSoaresRibeiro.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-20191218-174612/publico/VasconcelosFernandoSoaresRibeiro.pdf
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Fonte da Imagem: 

https://www.sciencedirect.com/

science/article/abs/pii/S003194

2220308736  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942220308736
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942220308736
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942220308736
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Tema 6: Metodologias de Ensaio em Química da Madeira 

 
As avaliações dos constituintes químicos das madeiras, celuloses 

e papéis costumam ser avaliados conforme metodologias 

padronizadas de organismos nacionais e internacionais, sendo 

que as normas mais comuns são as das seguintes organizações: 
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ISO Standards – International Organization for Standardization 

 

https://www.iso.org/committee/45694/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0 

(Pulp & Paper)  

 

https://www.iso.org/ics/85/x/ (Pulp & Paper) 

 

https://www.iso.org/ics/79.040/x/ (Wood Materials) 
 

https://www.iso.org/committee/45694/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0
https://www.iso.org/ics/85/x/
https://www.iso.org/ics/79.040/x/
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Normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, que 

tropicaliza e adapta as normas da série ISO para as condições 

brasileiras 

https://www.normas.com.br/produto/normas-brasileiras-e-

mercosul/pesquisar/cb-029/celulose-e-papel/1 (Celulose & Papel) 

 

 

TAPPI Standards – Technical Association of the Pulp and Paper 

Industry, que foi uma das primeiras e mais dedicadas 

instituições a tentar a padronização de metodologias para 

avaliações químicas, físicas, óticas e de sistemas relacionados a 

madeiras, celulose, papéis e produtos utilizados pelo setor 

https://www.tappi.org/Get-Involved/Develop-Standards-

Methods/develop-standards/?srchtext=wood (Standards for Wood) 

 

https://www.tappi.org/content/pdf/standards/numeric_index_tms.pdf  

(All TAPPI Standards) 

https://www.normas.com.br/produto/normas-brasileiras-e-mercosul/pesquisar/cb-029/celulose-e-papel/1
https://www.normas.com.br/produto/normas-brasileiras-e-mercosul/pesquisar/cb-029/celulose-e-papel/1
https://www.tappi.org/Get-Involved/Develop-Standards-Methods/develop-standards/?srchtext=wood
https://www.tappi.org/Get-Involved/Develop-Standards-Methods/develop-standards/?srchtext=wood
https://www.tappi.org/content/pdf/standards/numeric_index_tms.pdf


335 
 
 

 

CSA Standards - Canadian Standards Association  - CSA Group, 

organização canadense de padronização, também com atuação 

similar à da ABNT, através parceria com as normas ISO 

 

https://store.csagroup.org/  (Loja para venda online de standards) 

 

 

ASTM – American Society for Testing and Materials, uma das 

primeiras e mais tradicionais entidades formuladoras de 

metodologias padronizadas para inúmeros setores industriais 

 

https://www.astm.org/search/fullsite-

search.html?query=wood%20pulp&resStart=0&resLength=10&toplevel=

products-and-services&sublevel=standards-and-

publications&dltype=allstd&  (Standards for Wood & Pulps) 

 
 

https://www.astm.org/search/fullsite-search.html?query=wood%20pulp&resStart=0&resLength=10&toplevel=products-and-services&sublevel=standards-and-publications&dltype=allstd&
https://www.astm.org/search/fullsite-search.html?query=wood%20pulp&resStart=0&resLength=10&toplevel=products-and-services&sublevel=standards-and-publications&dltype=allstd&
https://www.astm.org/search/fullsite-search.html?query=wood%20pulp&resStart=0&resLength=10&toplevel=products-and-services&sublevel=standards-and-publications&dltype=allstd&
https://www.astm.org/search/fullsite-search.html?query=wood%20pulp&resStart=0&resLength=10&toplevel=products-and-services&sublevel=standards-and-publications&dltype=allstd&
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Relações entre métodos TAPPI, ASTM, SCAN e ISO: 
 

 
https://www.tappi.org/globalassets/documents/standards/related

_methods_chart.pdf (em Inglês) 

 
 
http://www.pulpandpaperservices.com/standards.html (em Inglês) 

 

 

http://www.econotech.com/chemical-analysis/pulp-paper.php   
(em Inglês) 

 
 
http://www.fefco.org/sites/default/files/Standards%20World%20
standards%20-%20Comparison%20FEFCO-EN-ISO-TAPPI%20-
%20final%200204_revJP_10_2018.docx  (em Inglês) 

https://www.tappi.org/globalassets/documents/standards/related_methods_chart.pdf
https://www.tappi.org/globalassets/documents/standards/related_methods_chart.pdf
http://www.pulpandpaperservices.com/standards.html
http://www.econotech.com/chemical-analysis/pulp-paper.php
http://www.fefco.org/sites/default/files/Standards%20World%20standards%20-%20Comparison%20FEFCO-EN-ISO-TAPPI%20-%20final%200204_revJP_10_2018.docx
http://www.fefco.org/sites/default/files/Standards%20World%20standards%20-%20Comparison%20FEFCO-EN-ISO-TAPPI%20-%20final%200204_revJP_10_2018.docx
http://www.fefco.org/sites/default/files/Standards%20World%20standards%20-%20Comparison%20FEFCO-EN-ISO-TAPPI%20-%20final%200204_revJP_10_2018.docx
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Alguns documentos básicos sobre metodologias e ensaios 
químicos de madeiras destinadas à produção de celulose e papel: 

 
 

 
Livro: Methods of wood chemistry. Volume 1.  B.L. Browning. 

Interscience Publishers.  882 pp. (1967) 

https://books.google.com.br/books/about/Methods_of_wood_chemistry.html?id=G9JC

W5JSb0AC&redir_esc=y  (Referência – em Inglês) 

 

Livro: Analytical methods in wood chemistry, pulping, and 

papermaking. E. Sjöström; R. Alen; T.E. Timell (Editors). Springer Series 

in Wood Science.  318 pp. (1998) 

https://books.google.com.br/books?id=F1kGCAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onep

age&q&f=false  (em Inglês) 

 

https://books.google.com.br/books/about/Methods_of_wood_chemistry.html?id=G9JCW5JSb0AC&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books/about/Methods_of_wood_chemistry.html?id=G9JCW5JSb0AC&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books?id=F1kGCAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=F1kGCAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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Capítulo de Livro: Chapter 5: Chemical composition of fibers. R.M. 

Rowell; J.K. Rowel. In: “Paper and Composites from Agro-based Resources”, 
R.M. Rowell; R.A. Young; J.K. Rowell (Editores). p.: 83 – 134. (1997) 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1997/han97a.pdf (em Inglês) 

 

 

Material de Curso por Celso Foelkel. Qualidade da madeira: Aulas 
teóricas, práticas, questões e provas. C. Foelkel. Apostilas do Curso de 
Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. CENIBRA – Celulose Nipo-

Brasileira. 292 pp. (1979) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ufv/02.%20Qualidade%20da%20Madeira.%201977.1979.pdf 

(em Português) 

 
 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1997/han97a.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/02.%20Qualidade%20da%20Madeira.%201977.1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/02.%20Qualidade%20da%20Madeira.%201977.1979.pdf
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Material de Curso: Manual e fichas para prática de análises químicas 
quantitativas da madeira.  U. Klock. A.S. Andrade; E.L. Silva; G.B. 

Moura; D. Potulski; T.F. Barbosa; D.H.R. Silva. UFPR - Universidade Federal 
do Paraná. 17 pp. (2012) 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Manual%20praticas%

20madeira%20QM.2012.pdf (em Português) 

e 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/manualmadeiraQM.pd

f (em Português) 

 
Instruções para coleta de amostras de madeira destinadas a 
processos de análises químicas laboratoriais. L.E.G. Barrichelo; J.O. 

Brito; F.G. Silva Júnior. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. 
03 pp. (2005) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Intruzoes+Coleta+Madeira+Analises.pd

f  (em Português)   

 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Manual%20praticas%20madeira%20QM.2012.pdf
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Manual%20praticas%20madeira%20QM.2012.pdf
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/manualmadeiraQM.pdf
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/manualmadeiraQM.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Intruzoes+Coleta+Madeira+Analises.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Intruzoes+Coleta+Madeira+Analises.pdf
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Elementos minerais em madeiras de eucaliptos e acácia negra e sua 
influência na indústria de celulose kraft branqueada. A. Freddo. Dissertação 

de Mestrado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 85 pp. (1997) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/ufsm%20%20andre%20freddo.pdf (em 

Português) 

 

Ligninas – Métodos de obtenção e caracterização química. E.O.S. 

Saliba; N.M. Rodriguez; S.A.L. Morais; D.  Piló-Veloso. Ciência Rural 31(5): 
917 – 928. (2001) 

https://www.scielo.br/pdf/cr/v31n5/a31v31n5.pdf (em Português) 

 

Métodos de análise em química da madeira. (Métodos de análise 
química utilizados no Laboratório de Química da Madeira do Departamento 
de Produtos Florestais do Instituto de Florestas da UFRRJ). H.S. Abreu; A.M. 
Carvalho; M.B.O. Monteiro; R.P.W. Pereira; H.R. Silva; K.C.A. Souza; K.F. 

Amparado; D.B. Chalita. Floresta e Ambiente Série Técnica (Janeiro). 20 pp. 
(2006) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/UFSM%20%20Andre%20Freddo.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cr/v31n5/a31v31n5.pdf
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http://www.if.ufrrj.br/biolig/artigos_publicados/M%C3%A9todos%20de%20an%C3%

A1lise%20em%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira.pdf (em Português) 

e 

https://app.periodikos.com.br/article/587fb4d30e88251a6ab65ffe/pdf/stfloram-0-

1.pdf (em Português) 

 
Normalização técnica para determinação das propriedades físicas e 

mecânicas de madeiras. L. Calegari; C.C.A. Calegari; P.J.G. Lopes; D.A. 
Gatto; D.M. Stangerlin.  Ciência da Madeira 4(2): 122 – 138. (2013) 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira/article/view/4062/32

06 (em Português) 
 

       

http://www.if.ufrrj.br/biolig/artigos_publicados/M%C3%A9todos%20de%20an%C3%A1lise%20em%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira.pdf
http://www.if.ufrrj.br/biolig/artigos_publicados/M%C3%A9todos%20de%20an%C3%A1lise%20em%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira.pdf
https://app.periodikos.com.br/article/587fb4d30e88251a6ab65ffe/pdf/stfloram-0-1.pdf
https://app.periodikos.com.br/article/587fb4d30e88251a6ab65ffe/pdf/stfloram-0-1.pdf
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira/article/view/4062/3206
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira/article/view/4062/3206
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Principais metodologias em Química da Madeira e onde 
encontrar as maneiras de realizar as avaliações 

 
 

 

 Teor de Umidade 

 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22610/abnt-

nbr14929-madeira-determinacao-do-teor-de-umidade-de-cavacos-

metodo-por-secagem-em-estufa (ABNT NBR 14929) 

 

https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr107/cap22.pdf  (Artigo) 

 

http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/9153

/dissertacao_Danilo%20Barros%20Donato.pdf?sequence=1 (Dissertação 

de Mestrado) 

 

 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22610/abnt-nbr14929-madeira-determinacao-do-teor-de-umidade-de-cavacos-metodo-por-secagem-em-estufa
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22610/abnt-nbr14929-madeira-determinacao-do-teor-de-umidade-de-cavacos-metodo-por-secagem-em-estufa
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22610/abnt-nbr14929-madeira-determinacao-do-teor-de-umidade-de-cavacos-metodo-por-secagem-em-estufa
http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/9153/dissertacao_Danilo%20Barros%20Donato.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/9153/dissertacao_Danilo%20Barros%20Donato.pdf?sequence=1
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 Amostragem e Preparo da Madeira para Análises Químicas 

 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/21249/abnt-

nbr14660-madeira-amostragem-e-preparacao-para-analise (ABNT NBR 

14660) 
 

https://www.tappi.org/content/sarg/t257.pdf (TAPPI 257) 

 

https://pt.scribd.com/document/340758480/Tappi-T264-Cm-97 (TAPPI 

T 264 - Extrações sequenciais com diferentes solventes inclusive água) 
 

https://idoc.pub/download/tappi-t264-cm-97-jlk92v921345  (TAPPI T 

264 - Extrações sequenciais com diferentes solventes inclusive água) 

  

 Densidade Básica da Madeira 

 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2789/abnt-

nbr11941-madeira-determinacao-da-densidade-basica (ABNT NBR 

11941) 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/21249/abnt-nbr14660-madeira-amostragem-e-preparacao-para-analise
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/21249/abnt-nbr14660-madeira-amostragem-e-preparacao-para-analise
https://www.tappi.org/content/sarg/t257.pdf
https://pt.scribd.com/document/340758480/Tappi-T264-Cm-97
https://idoc.pub/download/tappi-t264-cm-97-jlk92v921345
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2789/abnt-nbr11941-madeira-determinacao-da-densidade-basica
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2789/abnt-nbr11941-madeira-determinacao-da-densidade-basica
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1972_Metodos_OPapel.pd

f  (Artigo)    

  

 Densidade Aparente de Cavacos de Madeira 

 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/23014/abnt-

nbr14984-madeira-determinacao-da-densidade-aparente-de-cavacos 

(ABNT NBR 14984) 

 

 

 Teor de Extrativos em Água Fria e/ou Água Quente 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/20651/abnt-

nbr14577-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-do-material-

soluvel-em-agua (ABNT NBR 14577) 

 

https://www.astm.org/Standards/D1110.htm (ASTM 1110) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1972_Metodos_OPapel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1972_Metodos_OPapel.pdf
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/23014/abnt-nbr14984-madeira-determinacao-da-densidade-aparente-de-cavacos
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/23014/abnt-nbr14984-madeira-determinacao-da-densidade-aparente-de-cavacos
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/20651/abnt-nbr14577-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-agua
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/20651/abnt-nbr14577-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-agua
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/20651/abnt-nbr14577-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-agua
https://www.astm.org/Standards/D1110.htm
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 Solubilidade da Madeira em NaOH a Frio (20 ou 25ºC) 
 

https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T235.PDF 

(TAPPI 235 - Também usado para serragem de madeira em diferentes 

concentrações de NaOH) 
 

 

 Teor de Extrativos em Soda a Quente 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2970/abnt-

nbr7990-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-hidroxido-de-

sodio-a-1 (ABNT NBR 7990) 

https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T212.PDF 

(TAPPI T 212) 

https://www.astm.org/Standards/D1109.htm (ASTM 1109) 

https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T235.PDF
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2970/abnt-nbr7990-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-hidroxido-de-sodio-a-1
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2970/abnt-nbr7990-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-hidroxido-de-sodio-a-1
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2970/abnt-nbr7990-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-hidroxido-de-sodio-a-1
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T212.PDF
https://www.astm.org/Standards/D1109.htm
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 Teor de Extrativos em Álcool, Benzeno, Álcool/Tolueno, 

Acetona, Diclorometano ou Éter Etílico (Extrativos Totais em 

Solventes Orgânicos) 
 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22079/abnt-

nbr14853-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-etanol-

tolueno-e-em-diclorometano-e-em-acetona (ABNT NBR 14853) 
 

https://www.tappi.org/content/sarg/t204.pdf  (TAPPI T 204 - Com 

substituição do benzeno pelo tolueno) 
 

https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T204.PDF 

(TAPPI T 204)  
 

https://standards.globalspec.com/std/356807/TAPPI%20T%20280 

(TAPPI T 280) 

 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22079/abnt-nbr14853-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-etanol-tolueno-e-em-diclorometano-e-em-acetona
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22079/abnt-nbr14853-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-etanol-tolueno-e-em-diclorometano-e-em-acetona
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22079/abnt-nbr14853-madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-etanol-tolueno-e-em-diclorometano-e-em-acetona
https://www.tappi.org/content/sarg/t204.pdf
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T204.PDF
https://standards.globalspec.com/std/356807/TAPPI%20T%20280
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https://www.astm.org/Standards/D1107.htm (ASTM D 1107) 
 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1108-96R01.htm 

(ASTM D 1108) 

 

 

 Teor de Pentosanas 

https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T223.PDF 

(TAPPI 223) 

https://docplayer.net/23063791-Pentosans-in-wood-and-pulp-1-

scope.html (TAPPI 223)  

 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/22/jresv22n4p471_A1b.pdf 

(Artigo de 1939) 

 

https://www.astm.org/Standards/D1107.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1108-96R01.htm
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T223.PDF
https://docplayer.net/23063791-Pentosans-in-wood-and-pulp-1-scope.html
https://docplayer.net/23063791-Pentosans-in-wood-and-pulp-1-scope.html
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/22/jresv22n4p471_A1b.pdf
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 Preparo da Madeira Isenta de Extrativos 
 

https://www.astm.org/Standards/D1105.htm (ASTM D 1105) 

https://idoc.pub/download/tappi-t264-cm-97-jlk92v921345  (TAPPI T 

264 – Com substituição do benzeno pelo tolueno e uso de água quente) 

 

 

 Teor de Lignina Insolúvel em Ácido (Método Klason) 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2969/abnt-

nbr7989-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-de-lignina-insoluvel-

em-acido (ABNT NBR 7989) 

https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T222.PDF 

(TAPPI T 222) 

https://www.astm.org/Standards/D1106.htm (ASTM D 1106) 

https://www.astm.org/Standards/D1105.htm
https://idoc.pub/download/tappi-t264-cm-97-jlk92v921345
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2969/abnt-nbr7989-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-de-lignina-insoluvel-em-acido
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2969/abnt-nbr7989-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-de-lignina-insoluvel-em-acido
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2969/abnt-nbr7989-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-de-lignina-insoluvel-em-acido
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T222.PDF
https://www.astm.org/Standards/D1106.htm
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https://www.astm.org/Standards/E1721.htm (ASTM E 1721 - Resíduo 

após hidrólise ácida) 

https://www.scielo.br/pdf/cr/v31n5/a31v31n5.pdf (Artigo) 

 

 Teor de Lignina Solúvel em Ácido 

https://www.researchgate.net/publication/224876010_Klason_Lignin_M

odifications_to_Improve_the_Precision_of_the_Standardized_Determina

tion (Artigo) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1986_Metodologia_teor_li

gnina_material_lenhoso.pdf (Artigo)  

 

 Relação Siringila/Guaiacila (Siringil/Guaiacil) na Lignina 

https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/2182/1/texto%20compl

eto.pdf (Dissertação de Mestrado) 

https://www.astm.org/Standards/E1721.htm
https://www.scielo.br/pdf/cr/v31n5/a31v31n5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/224876010_Klason_Lignin_Modifications_to_Improve_the_Precision_of_the_Standardized_Determination
https://www.researchgate.net/publication/224876010_Klason_Lignin_Modifications_to_Improve_the_Precision_of_the_Standardized_Determination
https://www.researchgate.net/publication/224876010_Klason_Lignin_Modifications_to_Improve_the_Precision_of_the_Standardized_Determination
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1986_Metodologia_teor_lignina_material_lenhoso.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1986_Metodologia_teor_lignina_material_lenhoso.pdf
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/2182/1/texto%20completo.pdf
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/2182/1/texto%20completo.pdf
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https://www.scielo.br/pdf/qn/v31n8/23.pdf (Artigo) 

 

 Teor de Celulose 

 

https://journal.fi/afs/article/download/71590/33387/ (Artigo) 

e 

https://pdfs.semanticscholar.org/24ca/e75e114f5ed7b5cc19238fd05f16

7bfae098.pdf (Artigo) 

 

 Teor de Holocelulose 

Em geral, o teor de holocelulose pode ser calculado pela 

diferença percentual entre a quantidade de madeira isenta de 

extrativos e o teor de lignina total, devendo-se também 

descontar o teor de cinzas presente na madeira  

https://www.scielo.br/pdf/qn/v31n8/23.pdf
https://journal.fi/afs/article/download/71590/33387/
https://pdfs.semanticscholar.org/24ca/e75e114f5ed7b5cc19238fd05f167bfae098.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/24ca/e75e114f5ed7b5cc19238fd05f167bfae098.pdf
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Deve ficar claro que as determinações químicas nas madeiras 

(exemplo: teor de lignina) oferecem resultados percentuais em 

relação à madeira isenta de extrativos e não à madeira total  
 

Exemplo de correção: 

100 gramas de madeira total contendo: 

 6,3 gramas de extrativos totais 

 93,7 gramas de madeira isenta de extrativos 

A avaliação mostrou 30% de lignina total sobre a madeira isenta 

de cinzas e 0,7% de cinzas sobre a mesma madeira  

 28,1 gramas de lignina (0,30 x 93,7) 

 0,66 gramas de cinzas (0,007 x 0,937) 

 64,94 gramas holocelulose 

TOTAL: 6,3% Extrativos Totais + 0,66% Cinzas + 28,1% Lignina 

+ 64,94% Holocelulose = 100% da madeira inicial real como tal 
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Outros procedimentos analíticos: 

 

https://www.researchgate.net/post/Holocellulose_estimation (Sugestões 

de metodologias) 

 

https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/p2676x70q (Artigo) 

 

 

 Teor de Carboidratos (Galactanas, Glucanas, Mananas, 

Arabinanas, Xilanas) 

 

https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T249.aspx  (TAPPI 

T 249) 

https://www.researchgate.net/publication/290986843_A_direct_carbohy

drate_analysis_of_woods_and_wood_pulps (Artigo) 

https://www.researchgate.net/post/Holocellulose_estimation
https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/p2676x70q
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T249.aspx
https://www.researchgate.net/publication/290986843_A_direct_carbohydrate_analysis_of_woods_and_wood_pulps
https://www.researchgate.net/publication/290986843_A_direct_carbohydrate_analysis_of_woods_and_wood_pulps
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https://books.google.com.br/books?id=o0RZDwAAQBAJ&pg=PA306&lpg

=PA306&dq=astm+d1915+wood&source=bl&ots=fGLvDQ2vSL&sig=ACf

U3U2EipsX9t_VW5cSJPSW8vUGhb56vA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqt

vvG4qztAhWfLLkGHfCdBpoQ6AEwF3oECAcQAg#v=onepage&q=astm%2

0d1915%20wood&f=false (Citação em livro) 

 

 Teor de Cinzas e Cinzas Insolúveis em Ácido 
 

https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T211.PDF 

(TAPPI T 211) 

 

https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T244.aspx (TAPPI T 

244) 

 

https://books.google.com.br/books?id=o0RZDwAAQBAJ&pg=PA306&lpg=PA306&dq=astm+d1915+wood&source=bl&ots=fGLvDQ2vSL&sig=ACfU3U2EipsX9t_VW5cSJPSW8vUGhb56vA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqtvvG4qztAhWfLLkGHfCdBpoQ6AEwF3oECAcQAg#v=onepage&q=astm%20d1915%20wood&f=false
https://books.google.com.br/books?id=o0RZDwAAQBAJ&pg=PA306&lpg=PA306&dq=astm+d1915+wood&source=bl&ots=fGLvDQ2vSL&sig=ACfU3U2EipsX9t_VW5cSJPSW8vUGhb56vA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqtvvG4qztAhWfLLkGHfCdBpoQ6AEwF3oECAcQAg#v=onepage&q=astm%20d1915%20wood&f=false
https://books.google.com.br/books?id=o0RZDwAAQBAJ&pg=PA306&lpg=PA306&dq=astm+d1915+wood&source=bl&ots=fGLvDQ2vSL&sig=ACfU3U2EipsX9t_VW5cSJPSW8vUGhb56vA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqtvvG4qztAhWfLLkGHfCdBpoQ6AEwF3oECAcQAg#v=onepage&q=astm%20d1915%20wood&f=false
https://books.google.com.br/books?id=o0RZDwAAQBAJ&pg=PA306&lpg=PA306&dq=astm+d1915+wood&source=bl&ots=fGLvDQ2vSL&sig=ACfU3U2EipsX9t_VW5cSJPSW8vUGhb56vA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqtvvG4qztAhWfLLkGHfCdBpoQ6AEwF3oECAcQAg#v=onepage&q=astm%20d1915%20wood&f=false
https://books.google.com.br/books?id=o0RZDwAAQBAJ&pg=PA306&lpg=PA306&dq=astm+d1915+wood&source=bl&ots=fGLvDQ2vSL&sig=ACfU3U2EipsX9t_VW5cSJPSW8vUGhb56vA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqtvvG4qztAhWfLLkGHfCdBpoQ6AEwF3oECAcQAg#v=onepage&q=astm%20d1915%20wood&f=false
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T211.PDF
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T244.aspx
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http://grayhall.co.uk/BeloitResearch/tappi/t211.pdf (TAPPI T 211) 

 

https://infostore.saiglobal.com/preview/293364894303.pdf?sku=11119

6_SAIG_AS_AS_246608 (ISO 1762 e similares) 

 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1102-84R07.htm 

(ISO 1102)  

 

 

 Teor de Grupos Carboxílicos na Madeira 

 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2003/chai03b.pdf (Artigo) 

 

http://biorefinery.utk.edu/technical_reviews/Fiber%20Charge%20Wood

%20and%20Pulp.pdf  (Palestra) 

 

http://grayhall.co.uk/BeloitResearch/tappi/t211.pdf
https://infostore.saiglobal.com/preview/293364894303.pdf?sku=111196_SAIG_AS_AS_246608
https://infostore.saiglobal.com/preview/293364894303.pdf?sku=111196_SAIG_AS_AS_246608
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1102-84R07.htm
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2003/chai03b.pdf
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 Teor de Grupos Acetílicos (Acetila) 

https://www.researchgate.net/publication/270043345_Acetyl_content_d

etermination_using_different_analytical_techniques (Artigo) 

 

 Teor de Ácidos Hexenurônicos  
 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/31_Hexenuronic_Acids_

Methods.pdf (Artigo) 

 

https://www.researchgate.net/publication/285676571_Determination_of

_hexenuronic_acid_and_residual_lignin_in_pulps_by_UV_spectroscopy_i

n_cadoxen_solutions (Artigo) 
 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/270043345_Acetyl_content_determination_using_different_analytical_techniques
https://www.researchgate.net/publication/270043345_Acetyl_content_determination_using_different_analytical_techniques
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/31_Hexenuronic_Acids_Methods.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/31_Hexenuronic_Acids_Methods.pdf
https://www.researchgate.net/publication/285676571_Determination_of_hexenuronic_acid_and_residual_lignin_in_pulps_by_UV_spectroscopy_in_cadoxen_solutions
https://www.researchgate.net/publication/285676571_Determination_of_hexenuronic_acid_and_residual_lignin_in_pulps_by_UV_spectroscopy_in_cadoxen_solutions
https://www.researchgate.net/publication/285676571_Determination_of_hexenuronic_acid_and_residual_lignin_in_pulps_by_UV_spectroscopy_in_cadoxen_solutions
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 Teor de Sílica 

https://www.scielo.br/pdf/cflo/v18n2/1980-5098-cflo-18-02-00259.pdf  

(Artigo) 

 

 Teor de Cloretos 

 

https://www.iso.org/standard/58083.html  (ISO 16995) 
 

https://infostore.saiglobal.com/en-us/Standards/EN-15289-2011-

336625_SAIG_CEN_CEN_772562/  (ISO 15289) 
 

https://www.bioenergia.fi/wp-content/uploads/2020/03/Quality-

guidelines-for-wood-fuels-in-Finland.pdf  (Artigo) 
 

https://ib.rc.unesp.br/Home/Departamentos47/BioquimicaeMicrobiologia

/ana.pdf (Artigo) 

https://www.scielo.br/pdf/cflo/v18n2/1980-5098-cflo-18-02-00259.pdf
https://www.iso.org/standard/58083.html
https://infostore.saiglobal.com/en-us/Standards/EN-15289-2011-336625_SAIG_CEN_CEN_772562/
https://infostore.saiglobal.com/en-us/Standards/EN-15289-2011-336625_SAIG_CEN_CEN_772562/
https://www.bioenergia.fi/wp-content/uploads/2020/03/Quality-guidelines-for-wood-fuels-in-Finland.pdf
https://www.bioenergia.fi/wp-content/uploads/2020/03/Quality-guidelines-for-wood-fuels-in-Finland.pdf
https://ib.rc.unesp.br/Home/Departamentos47/BioquimicaeMicrobiologia/ana.pdf
https://ib.rc.unesp.br/Home/Departamentos47/BioquimicaeMicrobiologia/ana.pdf
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 Teor de Ácidos Resínicos e Ácidos Graxos 

https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-

content/uploads/2016/06/BioRes_07_4_6041_Valto_KA_Overview_Anal

_Fatty_Resin_Acids_Papermaking_3080.pdf  (Artigo) 
 

https://www.researchgate.net/publication/292652467_An_improved_m

ethod_for_analyzing_resin_acid_in_wood_pulp_process_water_and_effl

uent_samples (Artigo) 

 

 pH da Madeira 
 

https://www.mdpi.com/1999-

4907/10/10/852/pdf#:~:text=All%20wood%20species%20have%20a,r

anging%20from%203.7%20to%208.2 (Artigo) 

 

https://www.nature.com/articles/147357a0.pdf (Artigo de 1941) 

https://www.researchgate.net/publication/292652467_An_improved_method_for_analyzing_resin_acid_in_wood_pulp_process_water_and_effluent_samples
https://www.researchgate.net/publication/292652467_An_improved_method_for_analyzing_resin_acid_in_wood_pulp_process_water_and_effluent_samples
https://www.researchgate.net/publication/292652467_An_improved_method_for_analyzing_resin_acid_in_wood_pulp_process_water_and_effluent_samples
https://www.mdpi.com/1999-4907/10/10/852/pdf#:~:text=All%20wood%20species%20have%20a,ranging%20from%203.7%20to%208.2
https://www.mdpi.com/1999-4907/10/10/852/pdf#:~:text=All%20wood%20species%20have%20a,ranging%20from%203.7%20to%208.2
https://www.mdpi.com/1999-4907/10/10/852/pdf#:~:text=All%20wood%20species%20have%20a,ranging%20from%203.7%20to%208.2
https://www.nature.com/articles/147357a0.pdf
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 Cristalinidade da Celulose 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2013_Analytical+Tools+Cellulos

e+Ultrastructure.pdf (Artigo) 

 

https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/

1754-6834-3-10.pdf (Artigo) 

 

https://www.tsijournals.com/articles/physicochemical-methods-for-

determination-of-cellulose-crystallinity.pdf  (Artigo) 

 

 

 Grau de Polimerização da Celulose 
 

https://www.aiche.org/academy/videos/conference-

presentations/determination-cellulose-degree-polymerization-

lignocellulosic-

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2013_Analytical+Tools+Cellulose+Ultrastructure.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2013_Analytical+Tools+Cellulose+Ultrastructure.pdf
https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1754-6834-3-10.pdf
https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1754-6834-3-10.pdf
https://www.tsijournals.com/articles/physicochemical-methods-for-determination-of-cellulose-crystallinity.pdf
https://www.tsijournals.com/articles/physicochemical-methods-for-determination-of-cellulose-crystallinity.pdf
https://www.aiche.org/academy/videos/conference-presentations/determination-cellulose-degree-polymerization-lignocellulosic-biomass#:~:text=Degree%20of%20polymerization%20(DP)%20is,important%20structural%20properties%20of%20cellulose.&text=The%20study%20showed%20that%20the,chain%20cleavage%20in%20carbanilation%20reaction
https://www.aiche.org/academy/videos/conference-presentations/determination-cellulose-degree-polymerization-lignocellulosic-biomass#:~:text=Degree%20of%20polymerization%20(DP)%20is,important%20structural%20properties%20of%20cellulose.&text=The%20study%20showed%20that%20the,chain%20cleavage%20in%20carbanilation%20reaction
https://www.aiche.org/academy/videos/conference-presentations/determination-cellulose-degree-polymerization-lignocellulosic-biomass#:~:text=Degree%20of%20polymerization%20(DP)%20is,important%20structural%20properties%20of%20cellulose.&text=The%20study%20showed%20that%20the,chain%20cleavage%20in%20carbanilation%20reaction
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biomass#:~:text=Degree%20of%20polymerization%20(DP)%20is,impo

rtant%20structural%20properties%20of%20cellulose.&text=The%20stu

dy%20showed%20that%20the,chain%20cleavage%20in%20carbanilati

on%20reaction (Artigo & Palestra) 
 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46135/tde-15092016-

113953/publico/Naiara_Torres_Ruiz_Mestrado.pdf  (Dissertação de 

Mestrado) 

 
 Poder Calorífico da Biomassa Lenhosa 

 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=6882  (ABNT NBR 8633) 
 

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/3458/abnt-nbr8633-

carvao-vegetal-determinacao-do-poder-calorifico  (ABNT NBR 8633) 
 

https://www.iso.org/standard/61517.html (ISO 18125) 

https://www.aiche.org/academy/videos/conference-presentations/determination-cellulose-degree-polymerization-lignocellulosic-biomass#:~:text=Degree%20of%20polymerization%20(DP)%20is,important%20structural%20properties%20of%20cellulose.&text=The%20study%20showed%20that%20the,chain%20cleavage%20in%20carbanilation%20reaction
https://www.aiche.org/academy/videos/conference-presentations/determination-cellulose-degree-polymerization-lignocellulosic-biomass#:~:text=Degree%20of%20polymerization%20(DP)%20is,important%20structural%20properties%20of%20cellulose.&text=The%20study%20showed%20that%20the,chain%20cleavage%20in%20carbanilation%20reaction
https://www.aiche.org/academy/videos/conference-presentations/determination-cellulose-degree-polymerization-lignocellulosic-biomass#:~:text=Degree%20of%20polymerization%20(DP)%20is,important%20structural%20properties%20of%20cellulose.&text=The%20study%20showed%20that%20the,chain%20cleavage%20in%20carbanilation%20reaction
https://www.aiche.org/academy/videos/conference-presentations/determination-cellulose-degree-polymerization-lignocellulosic-biomass#:~:text=Degree%20of%20polymerization%20(DP)%20is,important%20structural%20properties%20of%20cellulose.&text=The%20study%20showed%20that%20the,chain%20cleavage%20in%20carbanilation%20reaction
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=6882
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/3458/abnt-nbr8633-carvao-vegetal-determinacao-do-poder-calorifico
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/3458/abnt-nbr8633-carvao-vegetal-determinacao-do-poder-calorifico
https://www.iso.org/standard/61517.html
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 Outros Procedimentos Analíticos em Química das Madeiras 

 

Existem diversas metodologias e equipamentos alguns bastante 

mais sofisticados, que ainda não estão sendo adotados pelas 

entidades normalizadoras 

Elas envolvem, por exemplo, a utilização de processos analíticos 

tais como: 

 Cromatografia Líquida ou Cromatografia Gasosa 

 

 Difratometria de Raios-X 

 

 Espectrometria de Absorção Atômica 

 

 Espectrometria UV-Visível 

 

 etc. 
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Diversos equipamentos e metodologias características 

 

 Espectroscopia no Infravermelho Médio - FTIR Spectroscopy 

https://www.scielo.br/pdf/tema/v16n2/2179-8451-tema-16-02-

00081.pdf  (Artigo) 

 

  Espectroscopia Raman - Raman Spectroscopy 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_Raman (Texto descritivo) 

 

 Espectroscopia no Infravermelho Próximo – Near Infrared 

Spectroscopy – NIRS) 

http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/13003/1/DISSERTA%C3%87%C3

%83O_Espectroscopia%20no%20infravermelho%20pr%C3%B3ximo%2

0na%20predi%C3%A7%C3%A3o%20de%20caracter%C3%ADsticas%2

https://www.scielo.br/pdf/tema/v16n2/2179-8451-tema-16-02-00081.pdf
https://www.scielo.br/pdf/tema/v16n2/2179-8451-tema-16-02-00081.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_Raman
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/13003/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Espectroscopia%20no%20infravermelho%20pr%C3%B3ximo%20na%20predi%C3%A7%C3%A3o%20de%20caracter%C3%ADsticas%20da%20madeira%20em%20clones%20de%20Eucalyptus.pdf
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/13003/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Espectroscopia%20no%20infravermelho%20pr%C3%B3ximo%20na%20predi%C3%A7%C3%A3o%20de%20caracter%C3%ADsticas%20da%20madeira%20em%20clones%20de%20Eucalyptus.pdf
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/13003/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Espectroscopia%20no%20infravermelho%20pr%C3%B3ximo%20na%20predi%C3%A7%C3%A3o%20de%20caracter%C3%ADsticas%20da%20madeira%20em%20clones%20de%20Eucalyptus.pdf
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0da%20madeira%20em%20clones%20de%20Eucalyptus.pdf  

(Dissertação de Mestrado) 

 

https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/588/1/texto%20comple

to.pdf (Tese de Doutorado) 

                       
 
Fontes das imagens para instrumentação NIRS: 
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=14371 

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=13097 
 

 

http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/13003/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Espectroscopia%20no%20infravermelho%20pr%C3%B3ximo%20na%20predi%C3%A7%C3%A3o%20de%20caracter%C3%ADsticas%20da%20madeira%20em%20clones%20de%20Eucalyptus.pdf
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/588/1/texto%20completo.pdf
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/588/1/texto%20completo.pdf
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=14371
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Tema 7: Defeitos de Formação das Madeiras (Madeiras de 
Reação; Efeitos de Estresses de Crescimento, Térmico e 

Hídrico; Efeitos de Ventos Fortes; Ataques de Patógenos)  
 

 
Fonte da Imagem: 

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/JBB/article/view/215/149    

Vento 

ou 

Peso da copa 

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/JBB/article/view/215/149
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Em algumas situações de estresse, a árvore acaba formando 

tipos diferenciados de madeiras ou lenhos, com características 

distintas da madeira normal, tanto em sua anatomia como em 

sua constituição química 

 

 

Essas “madeiras anormais” costumam ser chamadas de 

“defeitos”, embora elas nada mais sejam que uma resposta 

fisiológica das plantas às condições adversas que encontram ao 

longo de sua vida 

 

O nome defeito está associado aos problemas advindos do uso 

comercial e mais problemático dessas madeiras, que trazem 

problemas econômicos ao produtor florestal e ao consumidor 

 

Até mesmo a madeira juvenil, que é madeira que faz parte do 

ciclo de vida da árvore em sua fase jovem é vista como um 

defeito pelos usuários das madeiras com fins comerciais 



365 
 
 

As situações mais comuns para a formação dos defeitos nas 
madeiras são: 
 

 Herança genética 
 

 Força de gravidade 

 

 Força exercida pelos ventos dominantes e em direção 
permanente sobre a floresta 

 

 Peso dos galhos, da copa e do acúmulo de neve sobre a copa 

 

 Distribuição irregular da copa e inserção de galharia no tronco 

 

 Ataque de patógenos 

 

 Situações climáticas anormais: secas, inundações, épocas 

irregulares de frio, insolação excessiva ou irregular, etc. 
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 Fototropismo devido a espaçamentos inadequados 
 

 Crescimento rápido demais do tronco, pulando etapas na 
formação e desenvolvimento celular 

 

 

Fonte da Imagem: 

https://sistemas.uft.edu.br/peri

odicos/index.php/JBB/article/vie

w/215/149    
 

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/JBB/article/view/215/149
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/JBB/article/view/215/149
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/JBB/article/view/215/149
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Os defeitos da madeira podem estar localizados em regiões 

específicas (base do tronco, região de inserção de galhos, locais 

de ataque de predadores) ou distribuídos ao longo da árvore, nas 

regiões onde se concentram os estresses (de um ou mais tipos) 

 

Os defeitos ou anomalias do lenho aparecem trazendo em 

alterações em: 

 

 Estrutura anatômica 

 

 Composição química 

 

 Cor do lenho (cernificação, resinas, etc.) 

 

 Densidade básica 

 

 Resistências mecânicas 
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As formas como os defeitos se manifestam são as seguintes e 

principais: 

 

   Alterações na forma da árvore 

 

  Excentricidade da medula 

 

  Tortuosidade do tronco 

 

  Grã espiralada (quando o crescimento não ocorre 

paralelamente ao eixo do tronco) 

 

  Fendilhamentos e rachaduras 

 

  Bifurcações e forquilhamentos 

 

  Colapsamento da madeira do tronco 
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  Dupla medula ou duplo cerne 

 

  Caroços ou tumores no tronco 

 

  Reforço basal do tronco 

 

  Perfurações de brocas (besouros) 

 

 Apodrecimento por degradação biológica 

 

 Manchas (verdes, azuis, brancas, conforme o tipo de fungos) 

 

 Nós vivos e nós mortos 

 

 Etc. 
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Fonte da Imagem: 

https://www.australianwoodwork.com.au/blogs/news/australian-eucalyptus-burls-what-exactly-is-

a-burl  

   
Fonte: Imagens Celso Foelkel 

https://www.australianwoodwork.com.au/blogs/news/australian-eucalyptus-burls-what-exactly-is-a-burl
https://www.australianwoodwork.com.au/blogs/news/australian-eucalyptus-burls-what-exactly-is-a-burl
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Fonte: Imagens Celso Foelkel 

 

As regiões de crescimento e de geração de elementos da madeira 

podem mostrar os seguintes tipos de formações irregulares: 

 

  Larguras irregulares dos anéis de crescimento 

 

  Excentricidades 

 

 Deslocamento do crescimento para um dos lados do tronco 
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 Formação de falsos e irregulares cernes 

 

  Formação de falsos anéis de crescimento 

 

 Formação dos denominados “Lenhos ou Madeiras de Reação” 

nas regiões onde se concentra o estresse, provavelmente 

devido ao distúrbio na distribuição de auxinas que estimulam 

o câmbio a formar outra qualidade de madeira 
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Madeira ou Lenho de Reação 

 

Coníferas = Lenho de Compressão 

 

Folhosas = Lenho de Tração 
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As Madeiras de Reação são formadas como uma consequência 

das medidas tomadas pelas árvores para formar suas madeiras 

conforme estejam sofrendo alguma ação mecânica que tenda a 

deslocar seu centro de gravidade 

                         
Fonte: 

http://rima.im.ufrrj.br:8080/jspui/bitstream/1235813/1564/1/Monografia%20Luciana

%20Diniz%20de%20Santa%20Rosa.pdf 

 

Madeira de compressão MC 

em tronco de conífera 

MC 

http://rima.im.ufrrj.br:8080/jspui/bitstream/1235813/1564/1/Monografia%20Luciana%20Diniz%20de%20Santa%20Rosa.pdf
http://rima.im.ufrrj.br:8080/jspui/bitstream/1235813/1564/1/Monografia%20Luciana%20Diniz%20de%20Santa%20Rosa.pdf
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Essa madeira costuma ser formada para “reforçar” um dos lados 

do tronco contra uma força mecânica que esteja atuando sobre a 

árvore 

 

Com isso, um dos lados cresce mais que o outro, formando assim 

um espessamento defensivo do tronco na região prejudicada 

pela ação do estresse: 

 

 Um dos lados cresce 

 O outro lado tem o crescimento inibido (Madeira Oposta) 

 

 

A madeira oposta nem tem as características da madeira de 

reação e tampouco da madeira normal, já que ela é também 

formada em condições anormais de crescimento 
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O que acontece é que forças atuando sobre as árvores tendem a 

deslocar os pontos de equilíbrio das mesmas e elas tendem a se 

defender aumentando uma região do tronco para retornar ao 

equilíbrio e estabilidade necessária para manter sua posição 

ereta de crescimento em relação ao solo 

 

 

Esse tipo de situação também pode acontecer junto aos galhos, 

sendo que o objetivo nesses casos é equilibrar galhos e árvores 

frente ao fato dos galhos estarem sendo empurrados por alguma 

força permanente, até mesmo por seu próprio peso 

 

 

A madeira muda porque o câmbio é afetado em sua bioquímica, 

posicionamento e até mesmo na distribuição espacial de suas 

células meristemáticas em divisão e crescimento posterior 
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Sequenciamento da formação da Madeira de Reação: 
 

 

 

» Início do estímulo aplicado pela força de estresse 

 

» Tendência da árvore em buscar se reorientar em sua 

ocupação espacial e reposicionar seu centro de gravidade 

 

» Produção diferenciada de fitohormônios na região cambial 

para orientar a produção de madeira de reação e de madeira 

oposta 

 

» Crescimento anormal na região de influência da força de 

estresse 
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Madeira de Compressão 
Fonte das Imagens: http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassilvana/defeitos.pdf   

 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassilvana/defeitos.pdf
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Madeira de Tração ou Tensão 

Fonte da Imagem: 

https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-018-

1043-x/figures/1    

Madeira de Tração em Folhosas 

 

 

Medula 

https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-018-1043-x/figures/1
https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-018-1043-x/figures/1
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Fonte e adaptação de imagem: https://botanicalgarden.berkeley.edu/glad-you-

asked/reaction-wood?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reaction-

wood  

Vento forte  

predominante 

Região de compressão 

Região 

de tração 

ou 

tensão 

Coníferas 

Madeira de 

Compressão         

 

https://botanicalgarden.berkeley.edu/glad-you-asked/reaction-wood?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reaction-wood
https://botanicalgarden.berkeley.edu/glad-you-asked/reaction-wood?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reaction-wood
https://botanicalgarden.berkeley.edu/glad-you-asked/reaction-wood?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reaction-wood


381 
 
 

  

 
 

Fonte e adaptação de imagem: https://www.powershow.com/viewht/52166c-

MjhhN/Reaction_Wood_powerpoint_ppt_presentation  
 
 

Vento forte  

predominante 

Folhosas 

Madeira de Tração 

Região de 

tração ou 

tensão 

 

 

Região 

de 

Compressão 

 

https://www.powershow.com/viewht/52166c-MjhhN/Reaction_Wood_powerpoint_ppt_presentation
https://www.powershow.com/viewht/52166c-MjhhN/Reaction_Wood_powerpoint_ppt_presentation
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Características da Madeira de Compressão de Coníferas 

 

 Crescimento excêntrico do tronco na seção do defeito 

 

 Dificuldades na identificação dos lenhos inicial e tardio pelo 

fato de que o lenho inicial dessa madeira defeituosa também 

possui paredes mais espessas 

 

 Maior ângulo fibrilar nas fibrilas da camada S2 

 

 Traqueídos maiores e mais estreitos 

 

 Aparência sem brilho e com cor forte 

 

 Presença de rachaduras e fendilhamentos nas paredes 

celulares dos traqueídos, o que causa redução da resistência 

das fibras e de polpas celulósicas obtidas dessa madeira 
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 Maior teor de lignina 

 

 Menor teor de celulose 

 

 Maior teor de extrativos 

 

 Menor cristalinidade da celulose 

 

 Alta instabilidade dimensional 

 

 Dificuldades no processamento mecânico e nos desdobros 

 

 Produção de cavacos irregulares em dimensões 

 

 Maior densidade básica em relação a posicionamentos 
similares da madeira normal e da madeira oposta 
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Fonte da Tabela:   https://www.scielo.br/pdf/floram/v20n1/a03v20n1.pdf 

 

 

https://www.scielo.br/pdf/floram/v20n1/a03v20n1.pdf
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Características da Madeira de Tração de Folhosas 

 

 

 Principal alteração na madeira de tração é a formação de uma 

camada rica em celulose mais cristalina e com espessura 

importante na transição de S2 e S3 na parede secundária, até 

mesmo com o desaparecimento de S3 

 

 Essa camada se denomina “Camada Gelatinosa G” – mas as 

fibras não são gelatinosas. O nome surgiu em função da 

suavidade ao tato nessa região em função dessa camada rica 

em celulose de alta cristalinidade e com ângulo fibrilar 

praticamente nulo (fibrilas verticais em relação ao eixo do 

tronco e da fibra) 

 

 Crescimento excêntrico 
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 Madeira mais clara e brilhante que a madeira normal 

 

 Maior densidade básica 

 

 Maior espessura das paredes celulares das fibras 

 

 Maior comprimento de fibra 

 

 Menor diâmetro e menor frequência de elementos de vaso 

 

 Maior teor de celulose 

 

 Maior cristalinidade da celulose 

 

 Menor teor de lignina 

 

 Menor teor de extrativos 
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 Menor teor de xilanas 

 

 Instabilidade dimensional 

 

 Dificuldades no processamento mecânico 

 

 Maior dificuldade na impregnação dos cavacos 

 

 Maior rendimento em celulose base peso seco de madeira 

(valores até 10% maiores base madeira seca) 

 

 Menores consumos de álcali ativo na polpação kraft (até 5% 

menor de carga de álcali ativo) 

 

 Melhores resistências das polpas produzidas: tração, rasgo e 

estouro 
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 Melhores valores para volume específico aparente e 

porosidade 

 

 
A= Parede celular de madeira normal 

B = Parede celular madeira de tração 

 
Fonte da Imagem:  https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-

20191220-143709/publico/SalvatoFernanda.pdf  

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-20191220-143709/publico/SalvatoFernanda.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-20191220-143709/publico/SalvatoFernanda.pdf
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Fonte da Tabela:  https://www.scielo.br/pdf/floram/v20n1/a03v20n1.pdf 

 
 Fonte da Imagem:  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2005_Madeira_Tracao.pdf 

https://www.scielo.br/pdf/floram/v20n1/a03v20n1.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2005_Madeira_Tracao.pdf
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Nós ou regiões de inserção de galhos 
 

    
 

Os nós da madeira correspondem às regiões de inserção dos 

galhos no tronco 
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Fonte da Imagem:  https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ba-1984-0207.ch001 

Por se tratar de uma região submetida a 

forças poderosas, a região que abraça o 

nó e o próprio nó são madeiras 

resistentes, densas e com alinhamento 

irregular de fibras devido à necessidade 

de formar um cordão de madeira para 

segurar o galho fortemente na árvore 

 

Costumam também serem ricos em 

extrativos como uma maneira de 

garantir proteção contra a entrada de 

predadores por essa região sensível 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ba-1984-0207.ch001
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Existem dois tipos de nós: 

 

 

 Nó Vivo: quando o galho ainda está vivo e ativo, fortemente 

aderido ao fuste 

 

 Nó Morto: quando o galho morreu e a madeira está em 

processo de apodrecimento e sendo ou completamente 

incorporado pelo tronco para o interior do mesmo, com 

finalização de cobertura pela casca da árvore 
 

 

 

A madeira de nó é, portanto, densa e rica em extrativos, podendo 

até mesmo estar associada à  presença de bolsas de resinas para 

dar uma proteção extra à região 
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O grande problema da presença de nós é a dificuldade de picar 

essa região em cavacos adequados em forma e dimensões 

 

Com isso, o processo de polpação fica dificultado, com maior 

formação de rejeitos e palitos na polpa descarregada do digestor 

 

Quanto mais estiverem presentes e quanto maiores forem os nós 

da madeira, mais problemas poderão ser esperados na picagem 

das toras, classificação de cavacos e polpação 
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Esse tipo de cavacos desproporcionais em dimensões e com 

madeira anormal podem ser úteis como bionenergia, mas não 

como matéria-prima para a polpação, pois além de reduzirem 

rendimentos, demandarão maior carga química para terem suas 

fibras individualizadas 

 
 

 As árvores dependem de fatores genéticos e ambientais para 

criarem seus troncos e galhos da copa 

 

Cabe ao silvicultor trabalhar de forma adequada controlando: 

clones e genótipos, espaçamento na formação da floresta e 

manejo ao longo da rotação 

 

O principal objetivo é que as florestas produzam troncos retos, 

com ramificações leves e que possuam desrama natural 

favorecida conforme as plantas comecem a competição entre 

elas, desde as idades mais jovens 
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Galhos finos e desrama natural são consequência do 

melhoramento genético e da silvicultura 
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Abundância de Nós e de Madeira de Tração facilmente 

identificadas como futuros problemas no uso dessas árvores 
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Nodosidades caulinares (Galhas, Calos ou Cecídios) 
 
 

Cecídio, galha de tronco, tumor, cancro, calo ou caroço lenhoso são 
formações lenhosas raras nas árvores comerciais melhoradas das 

florestas plantadas, mas comuns em florestas naturais de eucaliptos 
na Austrália 

    

 

 

Fonte imagem acima: 

https://greyandsanders.com/blog/post/what-is-burl-

wood 
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São muitas as causas, em geral associadas a algum estresse que 

a árvore está sofrendo ou passou (incêndio, ventos, 

machucadura constante devido pastejamento, falta de 

nutrientes, desbalanceamento fisiológico, fatores genéticos e 

ataque de pragas, as mais comuns sendo bactérias, fungos e 

nematoides) 

 

 

 Trata-se de uma hipertrofia dos tecidos vegetais que se 

desenvolvem de modo desordenado, muitas vezes lembrando 

uma esfera ou tubérculo 

 

 

 O mais curioso é que a madeira formada de maneira 

desordenada acaba sendo bastante diferente e atrativa para uso 

em artesanatos, mostrando até mesmo valor interessante para 

os artesãos 
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Madeiras formadas em condições de estresses climáticos 
(térmico, hídrico, ventos) 

 

 
Árvore submetida a constantes estresses de ventos  
Patagônia Argentina 
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Em situações de estresse intenso continuado por período mais 

longo, as árvores podem alterar a qualidade de sua madeira 

pelos efeitos adversos na atividade cambial 

 

Ventos podem deixar o tronco das árvores fora da posição 

vertical típica, o que leva à formação de madeira de reação 
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Os estresses hídricos (secas prolongadas) e térmicos (calor ou 

frio intenso e prolongado) podem ocasionar as seguintes 

alterações na qualidade das madeiras: 

 

 Redução da produtividade florestal com possíveis dificuldades no 

suprimento futuro de madeira 

 

 Redução da produção de lenho, com diminuição da largura dos 

anéis de crescimento 

 

 Aumento da proporção de lenho tardio em relação ao lenho 

inicial 

 

 Aumento da densidade básica 

 

 Aumento da produção de extrativos, tiloses e cernificação mais 

intensa 
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 Aumento na lignificação dos tecidos lenhosos 

 

 Prejuízos na polpação kraft e unidades anexas: perda de 

rendimentos líquidos; aumento teor de rejeitos; aumento do 

consumo de específico de madeira; aumento no consumo de 

reagentes químicos no cozimento e branqueamento; maior 

geração de licor preto; sobrecargas nas unidades de linha de 

fibras e recuperação; perda de produção e de produtividade; 

etc.; etc.; etc. 

O pior dos mundos nas fábricas    

??? 
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Madeiras de Cerne (D) e Alburno (E) de árvores de eucaliptos 

submetidas e estresse térmico e hídrico (alto teor de extrativos 
tanto no cerne como alburno) 
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Madeiras defeituosas devido à ação de predadores (pragas e 
doenças) 

 
 

  
A perversidade das feridas do cancro do eucalipto 
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Pragas (insetos) e doenças (fungos, bactérias, nematoides) são 

causas de modificações na biologia de formação de madeira 

 

Além disso, podem causar feridas na casca da árvore, que se 

transformam em portas de entrada para outros predadores 

(cupins, formigas, fungos) 

 

 

 

A qualidade da madeira pode ser drasticamente afetada, pois as 

condições do estresse biológico promovem alterações às vezes 

muito severas, tais como:  

 

 Aumento no teor de extrativos 

 

 Aumento no teor de lignina 

 

 Aumento ou diminuição da densidade básica 
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 Incorporação de casca pelos tecidos de madeira 

 

 Presença do organismo-praga (exemplos: brocas, fungos) 

estragando e apodrecendo a qualidade da madeira para uso  

 

 Perda de resistência mecânica 

 

 Prejuízos na qualidade dos cavacos de madeira (maior teor 

de finos e de sobre-espessos) 

 

 Potenciais prejuízos na polpação kraft e unidades anexas: 

perda de rendimentos líquidos; aumento do teor de rejeitos; 

aumento no consumo de específico de madeira; aumento no 

consumo de reagentes químicos no cozimento e 

branqueamento; maior geração de licor preto; sobrecargas 

nas unidades de linha de fibras e recuperação; perda de 

produção e de produtividade; etc.; etc.; etc. 
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Fase inicial do cancro do eucalipto com formação de feridas, 

rachaduras nas cascas e exsudações no tronco 
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Madeira de cicatrização 

 
Nas regiões onde a árvore é machucada por algum tipo de 

esforço mecânico (ventos, quedas de galhos, trânsito de 

máquinas, ataque de predadores etc.), o câmbio inicia um 

processo de cicatrização, que no início forma um anel de tecidos 

em volta da ferida até que essa ferida seja totalmente 

incorporada e selada pelos novos tecidos de cicatrização e 

receba uma finalização com uma nova camada de casca 
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 As árvores não possuem capacidade para substituir ou reparar 

os tecidos machucados, na verdade, o que elas fazem é "selar" o 

tecido danificado fechando a ferida 

 

Nessa região, a madeira é irregular, mais densa e rica em 

extrativos para defesa contra patógenos e predadores 

 

 

Existe também a possibilidade de que se forme um calo ou 

gralha durante certo tempo, até que tudo desapareça e a 

cicatrização da ferida tenha sido completada e a árvore 

restabelece sua vida normal 
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Estresses de crescimento 
 

   
Um dos principais problemas de qualidade das madeiras de 

eucaliptos para usos estruturais, móveis e outros produtos de 

madeira sólida são os chamados “estresses de crescimento” 
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Esses estresses na verdade são resultados dos acúmulos de 

forças internas no sentido longitudinal do tronco que são 

contidas pela própria estrutura da madeira de fuste e pela 

contenção da casca, mas que quando a árvore é abatida e a 

madeira seca, elas são liberadas na forma de deformações: 

empenamentos, fendilhamentos, rachaduras, colapsamento, etc. 

 

Os estresses de crescimento resultam da atividade cambial 

durante o período de formação e maturação das células 

 

Durante a formação da madeira, existe uma tendência dessas 

novas células se contraírem longitudinalmente e expandirem 

lateralmente, isso acontecendo ao mesmo tempo durante a 

formação 

 

Entretanto, as demais células dos tecidos já formados evitam e 

buscam conter essas variações 
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Isso acontece em função da maneira como a árvore cresce ao 

mesmo tempo em diâmetro e altura  

 

Outra causa está relacionada à formação e deposição das 

microfibrilas no espessamento da parede S2 

 

Esse espessamento é feito contra outros tecidos já prontos, 

então existe uma força empurrando essas células e paredes para 

fora (tração) e outra tentando impedir (compressão) 

 

Essas forças geradas na atividade cambial são equilibradas pelo 

corpo de árvore já formado, mas quando o tronco é abatido, elas 

são liberadas e causam as deformações na madeira  

 
Outra característica dessa atividade cambial é que as fibras 

podem não se alinhar verticalmente com o eixo da árvore 

 



414 
 
 

Com o crescimento rápido, fibras e fibrilas passam a se dispor de 

forma espiralada em torno do fuste, podendo essa Grã Espiralada 

ser observada inclusive a olho nu 

 

 
 

Fonte da Imagem: http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassilvana/defeitos.pdf   

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassilvana/defeitos.pdf
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Dessa forma, os elementos fibrosos que possuem maior 

comprimento que largura (fibras, traqueídos, elementos de vaso) 

ao invés de se disporem verticalmente e paralelos ao eixo da 

árvore vão sendo dispostos inclinados, deixando uma formação 

que lembra uma espiral 

 

Essa formação traz como consequências alterações e 

variabilidades na qualidade da madeira do tronco em relação a: 

 

  Contração / retratibilidade entre seções 

 

  Instabilidade dimensional 

 

  Inchamento diferenciado da madeira quando umedecida 

 

  Secagem irregular das paredes celulares 
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Existem pesquisas mostrando que o maior acúmulo desses 

estresses e as consequentes deformações causadas pela sua 

liberação acabam se correlacionando com: 

 

  Maior espessura da parede celular 

 

  Maior fração parede 

 

  Maior grau de cristalinidade da celulose 

 

  Maior teor de celulose na parede secundária 

 

  Menor ângulo microfibrilar na camada S2 (Favorece a 

diferença de variação dimensional da fibra no comprimento e 

largura) 

 

  Menor teor de lignina na parede secundária 
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Células pétreas (contendo substâncias minerais incrustantes) 
 

Em situações onde ocorra maior quantidade de íons cálcio ou 

cloretos no solo, há a possibilidade que esses íons penetrem 

ativa ou passivamente para o interior da planta e a quantidade 

em excesso seja armazenada como incrustações nas paredes 

celulares ou nos vacúolos 

 

 
Fonte da Imagem: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ba-1984-0207.ch001 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ba-1984-0207.ch001


418 
 
 

Bolsas de Gomas (Kino) ou de Resinas  
 

         



419 
 
 

Em situações adversas, as árvores podem intensificar a produção 

de resinas e gomas, criando canais adicionais de resinas e bolsas 

e vacúlos para acumular a produção 

 

Essas quantidades de extrativos adicionais prejudicam a 

qualidade da madeira comercial, seja de Pinus ou Eucalyptus 

 

 

Fonte da Imagem: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ba-1984-0207.ch001  
 

 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ba-1984-0207.ch001
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Tema 8: Relações dos Constituintes da Madeira com o 
Processo de Polpação Kraft 

 
Nessa seção serão feitas considerações sobre as relações e 

efeitos da composição química das madeiras (em especial as de 

eucaliptos) sobre o desempenho dessas madeiras e polpas 

resultantes quando utilizado o processo kraft de polpação com 

branqueamento subsequente 

 

 

 Densidade da madeira:  

 

A densidade da madeira pode manter relação direta com a 

composição química, pois está associada à espessura da parede 

celular (camada S2 rica em carboidratos como celulose e 

hemiceluloses), teor de cerne (rico em extrativos), idade da 

árvore, etc. 
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Madeiras de baixa densidade são volumosas e muitas vezes limitam 
a produção das fábricas, quando falta capacidade de alimentação de 

cavacos aos digestores (Perda de produtividade em toneladas 

celulose/dia, por se alimentar menos peso de madeira ao digestor) 
 

Madeiras de mais alta densidade são mais difíceis de serem 

impregnadas e mostram mais dificuldades nos fluxos de líquidos em 
seu interior (licor de cozimento e licor preto) 

Em função disso, para ser mantido o tempo de cozimento, deve-se 
aumentar a carga alcalina e/ou a temperatura de cozimento, o que 

pode reduzir o rendimento da polpação 

 

Essas ações combinadas podem aumentar a geração de sólidos 

secos no licor preto 

Entretanto, as coisas se compensam e se ganham benefícios, se 

houver disponibilidade para processamento na seção de 

recuperação do licor, pela potencial redução no consumo 

específico de madeira por tonelada de celulose produzida 
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Densidade da madeira afeta de forma significativa o consumo 

específico de madeira (m³ madeira/t polpa) 

 

Maior densidade básica, dentro de certos limites, melhora o 

consumo específico de madeira na polpação kraft 

 

 

A densidade da madeira também tem importantes relações com 

as características das polpas celulósicas e dos tipos de papéis a 

que se destinam suas fibras 

 

Entre essas propriedades se destacam: teor relativo de fibras, 

relação lenho inicial/lenho tardio, população fibrosa, fração 

parede e “coarseness”, todas vitais para os desempenhos das 

polpas na fabricação de diversos tipos de papel 
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 Teor de extrativos e resinas:  

 

Extrativos e resinas são constituintes que não se convertem em 

polpas, sendo quase que totalmente dissolvidos nos processos 

de polpação 

Possuem, portanto um consumo “de luxo” do licor de cozimento 

 

Quanto maior o teor de extrativos contidos na madeira, menos 

disponibilidade de massa de madeira sem extrativos existirá 

para ser convertida em celulose. Portanto, espera-se uma menor 

produção de celulose por tonelada ou metro cúbico de madeira e 

maior produção de licor preto na forma de sólidos secos totais. 

 

Resumidamente: 

 Maior consumo específico de madeira/t celulose e sobrecarga 

em unidades industriais como: digestor, produção de licor 

(caustificação e forno de cal), evaporação e caldeira de 

recuperação 
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Caso existam gargalos nessas áreas o resultado é perda de 

produtividade na fabricação 

 

Quando temos uma madeira com 2% de extrativos totais sobram 

praticamente 98% de madeira isenta de extrativos para ser 

convertida em polpa celulósica 

 

No caso de 8% de extrativos totais sobrariam apenas 92%, mas 

isso não é tudo, pois outros constituintes como lignina também 

afetam o rendimento 

 

Extrativos também geram problemas de deposições de materiais 

nas polpas e equipamentos de processo em fenômeno 

denominado de “formação de pitch” 

 

Extrativos aumentam em árvores ricas em cerne, o que está 

relacionado à idade fisiológica da madeira e da árvore 

Extrativos são definitivamente indesejáveis na polpação 
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No caso de polpação de madeiras de Pinus, os extrativos podem 

se saponificar e formar um sabão que se coloca como uma 

espécie de nata nos tanques de licor preto 

 

Esse produto é conhecido como “tall oil” e se purificado pode 

render substâncias químicas valiosas como breu  

 

Também a terebintina sulfatada pode ser extraída no processo 

kraft por ser um produto derivado das resinas 

 

 

 Teor de lignina:  

 

As madeiras para produção de celulose podem conter entre 20 a 

30% de lignina total em sua composição química, sendo que 

parte dessa lignina é insolúvel em ácido e uma parte menor é 

solúvel nesse mesmo ácido sulfúrico usado na determinação de 

lignina Klason 



426 
 
 

A lignina dissolvida na polpação e deslignificação com oxigênio 

também irá necessariamente ser direcionada ao licor preto, 

aumentando a quantidade de sólidos secos a ser gerenciada nas 

fábricas, principalmente nas fábricas de celulose branqueada 

 

Para cada unidade em peso seco de lignina que se remove pelo 

processo kraft da madeira do eucalipto, estaremos removendo 

entre 0,8 a 1,2 unidades em peso de outros importantes 

constituintes da parede celular dessa madeira 

 

A cada 1,2 a 1,5% de redução no teor de lignina na madeira, se 

pode ganhar cerca de 1% no rendimento da polpação 

 

E ainda se reduz a carga de álcali ativo expresso como NaOH em 

0,2 a 0,3% base madeira para essas reduções entre 1,2 a 1,5% 

de lignina na madeira 
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Tipo (relação S/G) e residuais de lignina também afetam a 

branqueabilidade das polpas  

 

Quanto maior o teor de lignina em madeiras de eucaliptos 

clonais brasileiros costuma-se ter menor relação S/G – o que 

dificulta ainda mais a conversão da madeira em celulose kraft 

 

Ou seja, essas madeiras ricas em lignina são duplamente 

prejudicadas em sua polpação kraft: perdem rendimento pelo 

maior teor de lignina e pela maior dificuldade de polpação desse 

tipo de lignina mais pobre em grupos siringila 

 

 

O maior presente que o Eucalyptus globulus fornece aos usuários 

de sua madeira para produção de celulose kraft são exatamente: 

 

 Menores teores de lignina insolúvel em ácido e total 
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 Maior relação S/G 

 

 Maior teor de holocelulose, correspondendo a uma maior 

quantidade de hemiceluloses (cadeia estrutural central das 

xilanas em maior proporção) 

 

Atualmente, muitas empresas estão considerando extrair lignina 

do licor preto para venda como biomaterial, o que reduz as 

quantidades em toneladas de sólidos secos de licor preto para 

queimar nas caldeiras de recuperação 

 

Essa extração pode aumentar a produção das fábricas, caso o 

sistema de recuperação estiver sobrecarregado 

 

... mas também reduz o poder calorífico do licor preto que 

permanece no processo e aumenta a proporção de minerais na 

composição dos mesmos 
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Um adequado balanço térmico e mássico é vital que seja 

elaborado para melhor realizar esse tipo de procedimento de 

extração de lignina (quanto extrair e como fazer isso?) 

 

 

 

 Relação Siringila/Guaiacila na lignina: 

 

Válido para madeiras de folhosas (Variável de 2,5 a 6). 

 

Relações mais altas (4 a 6) favorecem a deslignificação e 

oferecem maiores rendimentos de polpação base madeira inicial 

e também colaboram na maior facilidade de branqueamento 

(maior estabilidade e nível de alvura, bem como menor consumo 

de cloro ativo total) 
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Isso acontece para algumas poucas espécies de Eucalyptus, 

como E. globulus, que ainda se beneficia pelo seu menor teor de 

lignina na madeira e maior densidade básica 

 

Eucalyptus globulus é uma das espécies que resultam em 

maiores rendimentos em polpação kraft e menores consumos de 

álcali ativo no cozimento e de cloro ativo no branqueamento 

 

Por isso é tão amado em Portugal, o principal produtor de polpa 

kraft branqueada usando essa espécie de Eucalyptus 

 

 

 Teor e tipo de hemiceluloses: 

  

O processo kraft convencional costuma dissolver mais de 50% 

das hemiceluloses presentes na madeira 
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Existe alto consumo de licor branco somente para remover 

hemiceluloses e extrativos antes mesmo de se atingir a 

temperatura de remoção de lignina na polpação kraft 

 

Na polpação kraft de madeiras de eucaliptos, 50% da carga total 

de álcali ativo é consumida por 25% do peso da madeira que se 

dissolve (com essa perda consequente de rendimento) para o 

licor preto antes mesmo de se começar a remoção de lignina na 

fase de “bulk delignification” 

 

 

Madeiras de coníferas perdem também bastante hemiceluloses 

em função do tipo sensível ao álcali das mesmas (glucomananas) 

 

Madeiras com baixos teores de lignina, como é o caso do 

Eucalyptus globulus, costumam apresentar maiores teores de 

hemiceluloses 
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A vantagem das cadeias centrais das xilanas que se dissolvem no 

licor é a possibilidade de parte desse material reprecipitar nas 

superfícies das fibras quando o pH do licor de cozimento se 

reduz no final de cozimento a valores próximos a 10 

Isso colabora para aumentar o teor de hemiceluloses nas polpas 

e aumentar o rendimento 

 

 

Esse nível de pH é também encontrado na etapa de 

deslignificação com oxigênio e se sabe que também aí pode 

ocorrer reprecipitação de xilanas, o que pode ajudar a planejar 

aumentos de rendimentos na linha de fibras como um todo 

 

 

As xilanas de madeiras de folhosas costumam também 

apresentar teor alto de ácidos urônicos em sua composição 

estrutural 
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Os ácidos urônicos, além de serem removidos na polpação e 

colaborarem para perda do rendimento em celulose também 

resultam na formação de ácidos hexenurônicos que trazem como 

consequências: 

 

 Dificuldades na medição da lignina residual nas polpas 

(Número Kappa) 

 

 Aumento do consumo de cloro ativo no branqueamento 

 

 Dificuldades de se obter altas e estáveis alvuras 

 

 

HexAcds costumam ser controlados nas linhas de fibra de 

fábricas usando madeiras de folhosas através de sua relação 

com o Número Kappa da polpa não branqueada e depurada 

(HexAcds/Nº Kappa) 
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Maior essa relação, pior o desempenho da polpa no 

branqueamento 

 

HexAcds são de difícil processabilidade e requerem condições 

oxidativas ou ácidas a altas temperaturas (acima de 80ºC) para 

serem hidrolisados ou destruídos 

 

 

 

Hemiceluloses são importantes para o desempenho das polpas 

celulósicas, pois facilitam o refino e a ligação entre fibras 

 

Existe uma relação direta entre teor de xilanas nas madeiras de 

eucalipto e o teor de hemiceluloses (pentosanas) nas polpas 

kraft produzidas com elas 
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 Porosidade e permeabilidade da madeira: 

 

Basicamente afetadas pela densidade da madeira e pela 

presença de obstruções (tiloses ou resinas) nos elementos de 

vasos de folhosas e nos traqueídos de coníferas 

 

A maior porosidade facilita a penetração e difusão do licor de 

cozimento nos fluxos internos à madeira, favorecendo a 

polpação e a qualidade das polpas 

 

Madeiras de menor densidade (exemplo E.grandis e E.nitens) 

são mais rapidamente impregnadas pelo licor de cozimento e 

com isso demandam condições menos drásticas de cozimento 

 

Propriedades como diâmetro do lúmen e abundância de 

parênquimas e elementos de vasos podem favorecer a 

impregnação e difusão dos líquidos no interior dos cavacos 
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Fração parede das fibras também interfere na impregnação dos 

cavacos 

 

Os digestores mais modernos procuram elevar a temperatura da 

polpação para a máxima apenas quando se tiver garantias de 

que os cavacos estejam impregnados 
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 Relação entre lenho inicial/lenho tardio: afeta 

impregnação e movimento de líquidos no interior dos 

cavacos 

  

Lenho tardio prejudica a penetração do licor pelo lúmen mais 

estreito, mas a sua madeira compensa isso por conter menor 

teor de lignina e maior teor de celulose 
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 Teor de cinzas e de elementos não processuais (Mg, Mn, Fe, 

Zn, etc.): 

 

 

Cinzas são materiais inertes inerentes ou não (contaminações) 

às madeiras e que precisam ser removidos nos processos 

 

Diversos de seus componentes afetam o processo de 

recuperação do licor, o branqueamento, a reversão de alvura, as 

incrustações processuais e as sujeiras nas polpas branqueadas 

 

As lavagens das polpas, os estágios ácidos e a eficiente retirada 

de filtrados, condensados, dregs e cinzas das caldeiras de 

recuperação ajudam a remover cinzas (elementos não 

processuais) do sistema de licor e polpa 
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 Presença de casca: 

 

A casca da árvore é pouco fibrosa, consome muito álcali ativo, 

apresenta baixos rendimentos de polpação e gera muito mais 

sólidos no licor preto 

Além disso, ocupa lugar que poderia ser ocupado pelos cavacos 

de madeira no interior do digestor, o que prejudica a 

produtividade da fábrica 
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 Tipos inadequados de madeiras na alimentação do digestor: 

 

        
 

 

Madeiras degradadas por fungos (apodrecidas) – reduzem o 

rendimento da polpação em até 5% base madeira e consomem 

mais álcali ativo (entre 2 a 4%, conforme o estágio de 

degradação). Também afetam a geração de mais sólidos secos 

(mais 0,1 a 0,25 tSS/t polpa) 

 



442 
 
 

Madeiras de reação (principalmente em coníferas) também 

trazem problemas de resistências nas polpas produzidas e 

podem conduzir a transtornos na etapa de polpação (maior 

consumo de químicos e perda de rendimentos) 

 

Madeiras queimadas pelo fogo: avaliação caso a caso 

 

Os nós formados na inserção de galhos consomem mais álcali 

ativo e acabam se convertendo parcialmente em rejeitos na 

polpa, mas que podem ser facilmente recozidos 
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 Teor de umidade da madeira: 

 

 

Muito importante para a área florestal 

 

Propriedade afetada pela densidade da madeira, pela 

sazonalidade (estações climáticas) e pelo tempo de estocagem 

da madeira como toras ou cavacos  

 

Nos cavacos alimentados ao digestor, o teor de umidade pode 

atuar sobre a quantidade de madeira alimentada ao digestor em 

base 100% seca (em função de sua contração ou inchamento) e 

na pré-impregnação desses cavacos 

 

A secagem da madeira no campo causa os fenômenos de 

contração da madeira e de histerese 
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A histerese se caracteriza pela incapacidade da madeira retornar 

ao seu volume original verde mesmo com procedimentos para 

favorecimento da reidratação, em função de ligações 

irreversíveis das moléculas em sua composição 
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Parâmetros técnicos da etapa de polpação kraft e 

branqueamento que são afetados pela química da madeira: 

 

# Rendimento da polpação: 

 

Influenciado pela densidade da madeira, pelo teor de lignina, tipos 

de lignina mostrados pela relação S/G, teor de extrativos, teor e 

tipo de hemiceluloses, presença de casca e de madeiras anormais 

(nós, madeiras de reação), porosidade da madeira, dimensões dos 

cavacos, idade tecnológica da linha de fibras 

 

 

# Consumo de álcali ativo: 

Influenciado pelos motivos referenciados para o rendimento da 

polpação 
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# Fator H: 

 

Quase sempre afetado pela qualidade da madeira em termos de 

sua fácil ou difícil deslignificação e pela qualidade e eficiência da 

impregnação dos cavacos 

 

 

# Geração de sólidos secos para o licor preto (tSS/t polpa): 
 

Influenciado pelos motivos referenciados para o rendimento da 

polpação  

 

 

# Consumo específico de madeira na polpação: 
 

Fundamentalmente afetado pelo rendimento da polpação, pela 

densidade da madeira, pelas condições empregadas na polpação 
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# Teor de rejeitos na polpa não branqueada: 

 

Causado por densidade da madeira, cavacos sobre espessos, nós, 

madeiras anormais, tiloses dificultando a impregnação pelo licor, 

tempo e carga alcalina inadequada, etc. 

 

 

# Branqueabilidade da polpa: 
 

Afetada por teor e qualidade das cinzas minerais, pela 

reprecipitação de lignina, pelo teor de ácidos hexenurônicos 

formados na polpação a partir das xilanas (4-O-metil-

glucuronoxilana), pela presença de shives e pintas pela má 

depuração da polpa, etc. 

 

Também dependente de linha de fibras não estar sobrecarregada 

(gargalos), já que isso afetaria a lavagem da polpa e os tempos 

de retenção nos estágios de branqueamento 
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# Viscosidade da polpa: 
 

Quase sempre afetada pelo nível de drasticidade que se dá ao 

cozimento para corrigir problemas na qualidade da madeira 
 

Também afetada pela degradação microbiológica da madeira 

estocada 

 

 

# Resistência e propriedades físicas da polpa: 

 

Fatores mais importantes para resistência e propriedades físicas 

e óticas das folhas de celulose (volume específico, porosidade, 

absorção de água, opacidade) são as dimensões, integridade e 

tipos dos elementos fibrosos, coarseness, população fibrosa e 

finos das polpas 
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Quimicamente também interferem nas propriedades físico-

mecânicas das folhas de papel: 

 

 

 Teor de hemiceluloses 

 

 Grau de histerese das fibras (fibras nunca secas ou já secadas 

anteriormente, como o caso de papéis reciclados) 

 

 Nível de degradação da celulose (viscosidade) 

 

 Ângulo microfibrilar das fibrilas de celulose 

 

 Capacidade de interligação das fibrilas (forças eletroquímicas) 
 

 Hidrofobicidade ou hidrofilicidade da polpa 
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POLPAÇÃO 
EUCALIPTO  

Madeira 
eucalipto  

Remoção 
início  

Remoção 
cozimento 

Residual na 
polpa  

Grupos 
acetila 

4 - 4 - 4 - 

Grupos 

uronila 

3 - 2 - 2,5 0,5 

Xilanas  16 - 5,5 - 8 8 

Outras 
hemiceluloses 
 

 
4,5 

 
- 3 

 
- 3 

 
1,5 

Lignina 
 

25 - 2 - 24,5 0,5 

Celulose 
 

44 - 2 - 4 40 

Extrativos 

 

3 - 1,5 - 2,9 0,1 

Cinzas  0,5 -0,4 - 0,4 0,1 

Total  
 

100 - 20,4 - 49,3 50,7 



451 
 
 

Madeira E.globulus E.urograndis Pinus taeda Softwood Norte 

Densidade 

básica  

0,6 0,5 0,38 0,45 

Teor Lignina  23 28 32 30 

Número kappa  14 - 15 16 - 17 23 - 25 23 - 25 

Rendimento 

polpação 

56 - 57 51 - 54 43 - 45 44 - 46 

Fator H 300 - 500 400 - 800 1000 - 1500 1000 - 1500 

Carga Álcali 

Efetivo NaOH 

15 - 16 17 - 20 23 - 24 22 - 25 

Consumo 

específico 

m³/odt UKP 

 

~3 

 

~3,7 – 3.8 

 

~6 

 

~5,0 – 5,5 
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Tema 9: Palavras de Encerramento de Celso Foelkel 
 

    

 

Essa edição de número 84 da Eucalyptus Newsletter é mais uma 

de minhas publicações que está destinada a oferecer e 

compartilhar via acesso público e gratuito os materiais de um de 

meus cursos, especialmente criado para que ele possa servir 

para alavancar a educação científica e tecnológica no setor de 

base florestal com foco em celulose e papel 
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Ela tem também a finalidade de oferecer um conjunto incrível de 

textos técnicos, imagens e muitos materiais para se estudar e 

aprender nesse caso específico acerca da:  

 Formação, Ultraestrutura, Química e Topoquímica das Madeiras 

 

São praticamente 460 materiais bibliográficos relacionados na 

seção 10 dessa publicação digital na forma de uma coletânea. 

Todos eles com links de endereços de web para serem 

descarregados e avaliados pelos interessados em ler e aprender 

sobre esses temas 

Além dessas referências bibliográficas existem outras dezenas 

de referências de imagens e das metodologias de avaliações de 

componentes químicos das madeiras na seção 6 desse curso 
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Caso algum dos endereços de web não funcionar, tentem copiar 

o título do artigo com o sobrenome de alguns dos autores e 

tentar localizar o material através de um buscador como o 

Google 

É comum que muitos websites se modernizem , mudando 

endereços de web, ou removam materiais após certo tempo de 

disponibilização 

Espero assim estar colaborando para o aprimoramento e o 

enriquecimento cultural e tecnológico do setor florestal com 

minhas já conhecidas publicações sobre  

Histórias, Causos, Cursos, Textos, Coletâneas e Relatos de Vida 

 

MUITO OBRIGADO A TODOS VOCÊS 

Boas leituras e estudos... 
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Fonte da Imagem: https://www.prolab.com.br/blog/equipamentos-aplicacoes/saiba-como-

funciona-o-soxhlet-e-sua-importancia-na-extracao-de-lipideos/ 
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Tema 10: Uma Coletânea Bibliográfica sobre Formação, 
Ultraestrutura, Química e Topoquímica das Madeiras 
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Recomendações de literaturas disponibilizadas em Mídia 

Eletrônica ou Impressa em Papel e de autoria de inúmeros 

Autores Nacionais e Internacionais, contendo conhecimentos 

vitais sobre Formação, Ultraestrutura, Química e Topoquímica 

das Madeiras – com foco nas espécies dos gêneros Eucalyptus e 

Pinus e orientadas para fabricação de Celulose & Papel 
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Amigos, estamos disponibilizando nessa coletânea cerca de 460 

fontes e referências bibliográficas para a agregação de muitos 
conhecimentos àqueles que tenham interesse em conhecer mais ou 

aprender muito sobre os temas: 

Formação, Ultraestrutura, Química e Topoquímica das Madeiras  

 

Divirtam-se, procurem entender e aprender com os textos, imagens 
e fotomicrografias. Leiam com atenção e reflitam sobre o que 

estamos lhes oferecendo para ampliação de conhecimentos, 
conforme os documentos e websites a seguir... 
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Determination of pentosans in pulps and papers. H.F. Launer; W.K. 
Wilson.  Journal of Research of the National Bureau of Standards 22(4): 471 
– 484. (1939) 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/22/jresv22n4p471_A1b.pdf (em Inglês) 

 

Determination of pH in wood. W.G. Campbell; S.A. Bryant. Nature 3725. 

p.: 357. (1941) 

https://www.nature.com/articles/147357a0.pdf (em Inglês) 

 

Livro: Anatomia vegetal. K. Esau. Ediciones Omega. 729 pp. (1959) 

https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=304984&biblioteca=v

azio&busca=autoria:%22esau%22&qFacets=autoria:%22esau%22&sort=&paginacao

=t&paginaAtual=1 (Referência - em Espanhol) 

e 

https://www.agapea.com/libros/ESAU-ANATOMiA-VEGETAL-9788428214438-i.htm  
(Para aquisição - em Espanhol) 

 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/22/jresv22n4p471_A1b.pdf
https://www.nature.com/articles/147357a0.pdf
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=304984&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22esau%22&qFacets=autoria:%22esau%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=304984&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22esau%22&qFacets=autoria:%22esau%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=304984&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22esau%22&qFacets=autoria:%22esau%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1
https://www.agapea.com/libros/ESAU-ANATOMiA-VEGETAL-9788428214438-i.htm
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Composição química de Eucalyptus alba Reinw e Eucalyptus grandis 
(Hill) Maiden. Resultados preliminares. H. P. Haag; F.A.F. Mello; M.O.C. 
Brasil Sobrinho; A.A. Veiga. Segunda Conferência Mundial do Eucalipto. 

Relatórios e Documentos.  06 pp. (1961) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/61_Composicao+Quimica+Eucalyptus.pdf 

(em Português) 

 

A method for cellulose determination. L. Paloheimo; E. Herkola; M.-L. 
Kero. Science 34(1): 57 – 65. (1962) 

https://journal.fi/afs/article/view/71590/33387 (em Inglês) 

 

Livro: Wood extractives and their significance to the pulp and paper 
industries. W.E. Hillis. Academic Press. 534 pp. (1962) 

https://books.google.com.br/books?id=64KoBQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onep

age&q&f=false  (em Inglês) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/61_Composicao+Quimica+Eucalyptus.pdf
https://journal.fi/afs/article/view/71590/33387
https://books.google.com.br/books?id=64KoBQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=64KoBQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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Livro: The chemistry of wood. B.L. Browning.  Robert E. Krieger 

Publishing Company. 689 pp. (1963) 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30729734834&cm_sp=SEARCH

REC-_-WIDGET-L-_-BDP-

R&searchurl=an%3Dbrowning%26sortby%3D17%26tn%3Dchemistry%2Bwood (em 

Inglês) 

e 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080122106500995  (em 

Inglês) 

 

Elements of wood: Fiber structure and fiber bonding. F.A. Simmons; 
G.H. Chidester. Forest Products Laboratory FPL 5.  23 pp. (1963) 

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fplrp5.pdf  (em Inglês) 

 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30729734834&cm_sp=SEARCHREC-_-WIDGET-L-_-BDP-R&searchurl=an%3Dbrowning%26sortby%3D17%26tn%3Dchemistry%2Bwood
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30729734834&cm_sp=SEARCHREC-_-WIDGET-L-_-BDP-R&searchurl=an%3Dbrowning%26sortby%3D17%26tn%3Dchemistry%2Bwood
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30729734834&cm_sp=SEARCHREC-_-WIDGET-L-_-BDP-R&searchurl=an%3Dbrowning%26sortby%3D17%26tn%3Dchemistry%2Bwood
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080122106500995
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fplrp5.pdf
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Livro: The formation of wood in forest trees. M.H. Zimmermann. 
Academic Press. 578 pp. (1963) 

https://www.elsevier.com/books/the-formation-of-wood-in-forest-

trees/zimmermann/978-1-4832-2931-7  (Referência - em Inglês) 

 

 New procedure for the determination of holocellulose. A.A.-M. 
Swelim. Dissertação de Mestrado. Oregon State University. 43 pp. (1963) 

 https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/p2676x70q (em Inglês) 

 

Livro: Wood and cellulose science. A.J. Stamm. The Ronald Press Co. 549 
pp. (1964) 
https://www.abebooks.com/Wood-cellulose-science-Stamm-Alfred-J/950063905/bd  

(Referência - em Inglês) 

e 

https://www.semanticscholar.org/paper/Wood-and-Cellulose-Science.-Alfred-J.-

Stamm.-New-x-Locke/c16b6bec17e073112bc93da444b0bfd6a767c9d1 (Referência - 

em Inglês) 

https://www.elsevier.com/books/the-formation-of-wood-in-forest-trees/zimmermann/978-1-4832-2931-7
https://www.elsevier.com/books/the-formation-of-wood-in-forest-trees/zimmermann/978-1-4832-2931-7
https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/p2676x70q
https://www.abebooks.com/Wood-cellulose-science-Stamm-Alfred-J/950063905/bd
https://www.semanticscholar.org/paper/Wood-and-Cellulose-Science.-Alfred-J.-Stamm.-New-x-Locke/c16b6bec17e073112bc93da444b0bfd6a767c9d1
https://www.semanticscholar.org/paper/Wood-and-Cellulose-Science.-Alfred-J.-Stamm.-New-x-Locke/c16b6bec17e073112bc93da444b0bfd6a767c9d1
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Livro: Pulping processes. S.A. Rydholm. Interscience Publishers. 1269 pp. 

(1965) 

https://books.google.com.br/books/about/Pulping_Processes.html?id=yM9tAAAAIAAJ

&redir_esc=y  (Referência - em Inglês) 

e 

https://www.worldcat.org/title/pulping-processes/oclc/610307680  (Referência - em 

Inglês) 

 

Livro: Cellular ultrastructure of woody plants. W.A. Coté, Jr. Syracuse 
University Press. 603 pp. (1965) 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?tn=Cellular+Ultrastructure+Woody

+Plants (Referência - em Inglês) 

e 

https://digitalcommons.usu.edu/aspen_bib/5935/ (Referência - em Inglês) 

 

https://books.google.com.br/books/about/Pulping_Processes.html?id=yM9tAAAAIAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books/about/Pulping_Processes.html?id=yM9tAAAAIAAJ&redir_esc=y
https://www.worldcat.org/title/pulping-processes/oclc/610307680
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?tn=Cellular+Ultrastructure+Woody+Plants
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?tn=Cellular+Ultrastructure+Woody+Plants
https://digitalcommons.usu.edu/aspen_bib/5935/
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Livro: The chemistry of cellulose and wood. N.I. Nikitin. Institute of 
Paper Science and Technology. 703 pp. (1966) 

https://www.amazon.com/Chemistry-Cellulose-Wood-N-I-Nikitin/dp/0706505832 (em 

Inglês) 

 

Livro: Methods of wood chemistry. Volume 1.  B.L. Browning. 

Interscience Publishers.  882 pp. (1967) 

https://books.google.com.br/books/about/Methods_of_wood_chemistry.html?id=G9JC

W5JSb0AC&redir_esc=y  (Referência – em Inglês) 

e 

https://www.worldcat.org/title/methods-of-wood-chemistry/oclc/1466438  

(Referência – em Inglês) 

 

Livro: Wood ultrastructure: An atlas of electron micrographs. W.A. 
Côté Jr. University of Washington Press. 64 pp. (1967) 

https://www.amazon.com/Chemistry-Cellulose-Wood-N-I-Nikitin/dp/0706505832
https://books.google.com.br/books/about/Methods_of_wood_chemistry.html?id=G9JCW5JSb0AC&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books/about/Methods_of_wood_chemistry.html?id=G9JCW5JSb0AC&redir_esc=y
https://www.worldcat.org/title/methods-of-wood-chemistry/oclc/1466438
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https://books.google.com.br/books/about/Wood_Ultrastructure.html?id=9I1wNQEACA

AJ&redir_esc=y  (Referência - em Inglês) 

e 

https://www.amazon.com/Wood-Ultrastructure-Atlas-Electron-

Micrographs/dp/B000KUDLF6  (Referência - em Inglês) 

 

Classroom demonstrations of wood properties. A.N. Foulger. Forest 
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https://www.researchgate.net/publication/262852650_The_effect_of_eucalypt_pulp_xylan_content_on_its_bleachability_refinability_and_drainability
https://www.researchgate.net/publication/262852650_The_effect_of_eucalypt_pulp_xylan_content_on_its_bleachability_refinability_and_drainability


577 
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Purification and characterization of kraft lignin. W. Fang; M. Alekhina; 
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https://www.researchgate.net/publication/271183378_Purification_and_characterizati
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https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13595-014-0403-3.pdf  (em Inglês) 
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/9.1.Gunnar+Henriksson.SLIDES.pdf 

(Apresentação em PowerPoint: 29 slides - em Inglês) 
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no Brasil. G.B. Vidaurre; J.G.M. Silva; J.C. Moulin; A.C.O. Carneiro. Editora 

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo. 221 pp. (2020) 

https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/11606/1/digital_qualidade-da-madeira-de-

eucalipto.pdf (em Português) 

 
Desafios práticos das pesquisas de qualidade da madeira. G.B. 

Vidaurre. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Madeira. 
UFLA – Universidade Federal de Lavras. Webinar. Vídeos YouTube. Canal 
Ciência e Tecnologia da Madeira/UFLA. (2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=YyFiQNheB74   (em Português) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_56.pdf
https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/11606/1/digital_qualidade-da-madeira-de-eucalipto.pdf
https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/11606/1/digital_qualidade-da-madeira-de-eucalipto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YyFiQNheB74
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Variabilidade da madeira de eucalipto. J.G.M. Silva. Congresso Florestas 
Online 2020. Webinar. Vídeos YouTube. Canal Florestas Online. (2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk (em Português) 

 

Qualidade da madeira e a produção de celulose. F.J.B. Gomes. 8ª 
Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas. Apresentação em PowerPoint: 

36 slides. (2020) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Qualidade+Madeira_Fernando+Gomes.

pdf   (em Português) 

 

Estudio del estado hídrico y eficiencia en el uso del agua en 

plantaciones locales. J. Gándara. Seminário de Ecofisiología Forestal. 
Apresentação em PowerPoint: 28 slides. (2020) 

https://drive.google.com/file/d/1vVGfjz2YAd_EzexmdkyxklHy5w1zR7xz/view (em 

Espanhol)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Qualidade+Madeira_Fernando+Gomes.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Qualidade+Madeira_Fernando+Gomes.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vVGfjz2YAd_EzexmdkyxklHy5w1zR7xz/view
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Qualidade da madeira de Corymbia para a indústria florestal. S.M.G. 
Rocha. Congresso Florestas Online 2020. Webinar. Vídeos YouTube. Canal 
Florestas Online. (2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk (em Português) 

 

Qualidade da madeira de eucalipto proveniente de plantações no 

Brasil. G.B. Vidaurre. Congresso Florestas Online 2020. Webinar. Vídeos 
YouTube. Canal Florestas Online. (2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk (em Português) 

 

Beyond what meets the eye: Imaging and imagining wood 

mechanical–structural properties. E. Toumpanaki; D.U. Shaw; S.J. 

Eichhorn.  Advanced Materials 2001613. 22 pp. (2020) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202001613  (em Inglês) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk
https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202001613
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Uma Galeria de Imagens e um Relato de Vida por Celso Foelkel. Parte 1: 
Multi-Fibras & Multi-Polpas Celulósicas. Um atlas de imagens & 
paisagens anatômicas de fibras & polpas. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter nº 82. 286 pp. (2020) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf  (em Português) 

 

Galeria de Imagens; Coletânea Bibliográfica & Relato de Vida Celso Foelkel. 
Parte 2: Microscopia de madeiras e papéis. Contendo atlas de 
imagens & paisagens anatômicas de madeiras & papéis. C. Foelkel. 
Eucalyptus Newsletter nº 83. 342 pp. (2020) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_out2020.pdf   (em Português) 

 

Characterization of the wood properties of Cedrelinga cateniformis 

as substitute for timbers used for window manufacturing and 
outdoor applications. V. Haag; G. Koch; E. Melcher; J. Welling. Maderas. 
Ciencia y Tecnología 22(01): 23 – 36. (2020) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf
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https://scielo.conicyt.cl/pdf/maderas/v22n1/0718-221X-maderas-00103.pdf  (em 

Inglês) 

 
 

Selection of eucalypt clones with higher stability in pulp yield.  T.S. 
Souza; B.M. Lima; J.L. Lima; A.M. Aguiar; D.C. Dias; G.D.S.P. Rezende; 
M.A.P. Ramalho. Revista Árvore 44. Artigo e4403. 09 pp. (2020) 

https://www.scielo.br/pdf/rarv/v44/0100-6762-rarv-44-e440103.pdf  (em Inglês) 

 

 

 Relação dos componentes químicos da madeira com aspectos da 
produção de celulose e papel. G.V. Cardoso. I Semana de Celulose do 
LCP - Laboratório de Celulose e Papel. UFV – Universidade Federal de 

Viçosa. Apresentação em PowerPoint: 32 slides. (2020) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Relacionando+Processo+Kraft_Compon

entes+Madeira.pdf (em Português) 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/maderas/v22n1/0718-221X-maderas-00103.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rarv/v44/0100-6762-rarv-44-e440103.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Relacionando+Processo+Kraft_Componentes+Madeira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Relacionando+Processo+Kraft_Componentes+Madeira.pdf
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Material de Curso: Natural products chemistry. Advanced wood 
chemistry W. McKean. College of Forest Resources. University of 
Washington. Wood Chemistry PSE 406/Chem E 470. Acesso em 02.11.2020: 

http://depts.washington.edu/pse406/notes.htm  (em Inglês) 

e 

https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fdepts.washington.edu%2Fpse40

6%2F&oq=  (em Inglês) 

 

Material de Curso: Açúcares: Estrutura e funções. S. Myamoto. Instituto 

de Química. Universidade de São Paulo. Apresentação: 16 pp. Acesso em 
02.11.2020: 

http://www2.iq.usp.br/docente/miyamoto/QBQ0105%20Enfermagem/Aula_Carboidra

tos_Estrutura.pdf  (em Português) 

 

Cellulose. Enciclopédia Livre Wikipédia. Acesso em 02.11.2020: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose (em Inglês) 

 

http://depts.washington.edu/pse406/notes.htm
https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fdepts.washington.edu%2Fpse406%2F&oq
https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fdepts.washington.edu%2Fpse406%2F&oq
http://www2.iq.usp.br/docente/miyamoto/QBQ0105%20Enfermagem/Aula_Carboidratos_Estrutura.pdf
http://www2.iq.usp.br/docente/miyamoto/QBQ0105%20Enfermagem/Aula_Carboidratos_Estrutura.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose
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Material de Curso: Lecture 5 & 6: Cellulose. W. McKean. College of Forest 
Resources. University of Washington. Wood Chemistry PSE 406/Chem E 

470. Acesso em 02.11.2020: 

http://depts.washington.edu/pse406/Notes%20pdf/406-5%20Cellulose%20I.pdf 

(Lecture 5: Apresentação: 22 slides - em Inglês) 

e 

http://depts.washington.edu/pse406/Notes%20pdf/406-6%20Cellulose%20II.pdf  

(Lecture 6: Apresentação: 20 slides - em Inglês) 

 

Determinação de cloretos método argentométrico ou método de 
Mohr. Instituto de Biociências. UNESP – Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”. 04 pp. Acesso em 02.11.2020: 

https://ib.rc.unesp.br/Home/Departamentos47/BioquimicaeMicrobiologia/ana.pdf (em 

Inglês) 

 

 

http://depts.washington.edu/pse406/Notes%20pdf/406-5%20Cellulose%20I.pdf
http://depts.washington.edu/pse406/Notes%20pdf/406-6%20Cellulose%20II.pdf
https://ib.rc.unesp.br/Home/Departamentos47/BioquimicaeMicrobiologia/ana.pdf
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Carboxyl groups in some wood species. A. Ragauskas. University of 
Tennessee. Apresentação em PowerPoint: 03 slides. Acesso em 02.11.2020: 

http://biorefinery.utk.edu/technical_reviews/Fiber%20Charge%20Wood%20and%20P

ulp.pdf  (em Inglês) 

 

Material de Curso: Dendrologia. R.C. Paula; S.V. Valeri. Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 27 pp. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/producaovegetal/SERGIOVALIENGO

VALERI/silvic_modulo2_dendrologia15_08_2016.pdf (em Português) 

 

Material de Curso: Meristemas. D. Santos. Blog do Professor Djalma 

Santos. Acesso em 02.1.2020: 

https://djalmasantos.wordpress.com/2012/03/29/meristemas/ 

 

Plantae ou Reino Vegetal. Wikipédia. Acesso em 02.11.2020: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae  (em Português) 

http://biorefinery.utk.edu/technical_reviews/Fiber%20Charge%20Wood%20and%20Pulp.pdf
http://biorefinery.utk.edu/technical_reviews/Fiber%20Charge%20Wood%20and%20Pulp.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/producaovegetal/SERGIOVALIENGOVALERI/silvic_modulo2_dendrologia15_08_2016.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/producaovegetal/SERGIOVALIENGOVALERI/silvic_modulo2_dendrologia15_08_2016.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
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Material de Curso: Madeiras: Macroestrutura. A. Medeiros. Disciplina 
“Materiais de Construção”. UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Apresentação em PowerPoint: 44 slides. Acesso em 02.11.2020: 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/arthurmedeiros/materiais-de-

construcao/Aula%2009%20-%20MADEIRAS%20-

%20MACRO%20ESTRUTURA.pdf/at_download/file (em Português) 

 

Material de Curso: Madeiras: Defeitos de crescimento. A. Medeiros. 

Disciplina “Materiais de Construção”. UTFPR – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Apresentação em PowerPoint: 131 slides. Acesso em 
02.11.2020: 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/arthurmedeiros/materiais-de-

construcao/Aula%2011%20-%20%20MADEIRAS%20-

%20PROPRIEDADES.pdf/at_download/file  (em Português) 

 

Ultrastructure. Wikipedia. Acesso em 02.11.2020: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrastructure  (em Inglês) 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/arthurmedeiros/materiais-de-construcao/Aula%2009%20-%20MADEIRAS%20-%20MACRO%20ESTRUTURA.pdf/at_download/file
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/arthurmedeiros/materiais-de-construcao/Aula%2009%20-%20MADEIRAS%20-%20MACRO%20ESTRUTURA.pdf/at_download/file
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/arthurmedeiros/materiais-de-construcao/Aula%2009%20-%20MADEIRAS%20-%20MACRO%20ESTRUTURA.pdf/at_download/file
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/arthurmedeiros/materiais-de-construcao/Aula%2011%20-%20%20MADEIRAS%20-%20PROPRIEDADES.pdf/at_download/file
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/arthurmedeiros/materiais-de-construcao/Aula%2011%20-%20%20MADEIRAS%20-%20PROPRIEDADES.pdf/at_download/file
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/arthurmedeiros/materiais-de-construcao/Aula%2011%20-%20%20MADEIRAS%20-%20PROPRIEDADES.pdf/at_download/file
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrastructure
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Wood. Wikipedia. Acesso em 02.11.2020: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wood  (em Inglês) 

 

Madeira. Wikipédia. Acesso em 02.11.2020: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira (em Português) 

 

Material de Curso: Advanced wood chemistry. D.S.-Y. Wang. National 
Chung Hsing University. Apresentação: 40 slides. Acesso em 02.11.2020: 

http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/taiwanfir/lesson/11941.pdf  (em Inglês) 

 

Grupo de Pesquisa em Química e Bioquímica da Lignificação. UFRRJ – 

Universidade Federal Rural do Rio de janeiro. Acesso em 02.11.2020: 

http://www.if.ufrrj.br/biolig/ (em Português) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/taiwanfir/lesson/11941.pdf
http://www.if.ufrrj.br/biolig/
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Biologia. Botânica. Só Biologia. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Biologia/index3.php (em Português) 

e 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica9.php  (Fotossíntese 

- em Português) 

e 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica10.php (Cloroplastos 

- em Português) 

e 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Morfofisiologia_vegetal/morfovegetal28.ph

p  (Meristemas - em Português) 

e 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/bioplantas.php  (Reino Plantae - 

em Português) 

 

Celulose. J.R.V. Fogaça. Brasil Escola. Acesso em 02.11.2020: 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/celulose.htm  (em Português) 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Biologia/index3.php
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica9.php
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica10.php
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Morfofisiologia_vegetal/morfovegetal28.php
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Morfofisiologia_vegetal/morfovegetal28.php
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/bioplantas.php
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/celulose.htm
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Ementa de Disciplina: Disciplina “Química da Madeira”. G.V. Cardoso. 
UFPel – Universidade Federal de Pelotas. Curso de Engenharia Industrial 

Madeireira. Acesso em 02.11.2020: 

https://institucional.ufpel.edu.br/disciplinas/id/27645 (em Português) 

 

Ementa de Disciplina: Disciplina “Química da Madeira”. U. Klock; A.S. 
Andrade. UFPR – Universidade Federal do Paraná. Curso de Engenharia 
Florestal. Disciplina AT 113. Acesso em 02.11.2020: 

http://www.floresta.ufpr.br/index.php/disciplinas/obrigatorias-disciplinas/117-quimica 

(em Português)  

 

Ementa de Disciplina: Disciplina “Química Avançada da Madeira”. H.S. 
Abreu. UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Curso de 

Mestrado em Engenharia Florestal. Disciplina IF 1323. Acesso em 
02.11.2020: 

https://institucional.ufpel.edu.br/disciplinas/id/27645
http://www.floresta.ufpr.br/index.php/disciplinas/obrigatorias-disciplinas/117-quimica
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http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcaf/wp-

content/uploads/IF%201323%20Qu%C3%ADmica%20Avan%C3%A7ada%20da%20

Madeira.pdf  (em Português) 

 

Ementa de Disciplina: Disciplina “Química e Bioquímica da Madeira”. 

Instituto de Florestas.  UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. Curso de Mestrado Engenharia Florestal. Disciplina IF 319. Acesso 
em 02.11.2020: 

http://institutos.ufrrj.br/if/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IF-319-

Qu%C3%ADmica-e-bioqu%C3%ADmica-da-madeira.pdf (em Português) 

 

Composição química da madeira: Capacidade de geração de calor. 

D.H.R. Silva; D.W.V. Emerson; E. Jolly; J.L. Becker; V.A. Marin; D.A. Silva.  
Apresentação em PowerPoint: 23 slides. Acesso em 02.11.2020: 

https://slideplayer.com.br/slide/2582687/  (em Português)  

 

 

http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcaf/wp-content/uploads/IF%201323%20Qu%C3%ADmica%20Avan%C3%A7ada%20da%20Madeira.pdf
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcaf/wp-content/uploads/IF%201323%20Qu%C3%ADmica%20Avan%C3%A7ada%20da%20Madeira.pdf
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcaf/wp-content/uploads/IF%201323%20Qu%C3%ADmica%20Avan%C3%A7ada%20da%20Madeira.pdf
http://institutos.ufrrj.br/if/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IF-319-Qu%C3%ADmica-e-bioqu%C3%ADmica-da-madeira.pdf
http://institutos.ufrrj.br/if/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IF-319-Qu%C3%ADmica-e-bioqu%C3%ADmica-da-madeira.pdf
https://slideplayer.com.br/slide/2582687/
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Wayne’s word. An online textbook of Natural History. Index of topics 
in Wayne’s Word articles. W.P. Armstrong. Acesso em 02.11.2020: 

https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/indxwayn.htm  (em Inglês) 

e 

https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/treedate.htm (Tree-ring dating - em 

Inglês) 

e 

https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/trjuly99.htm (The anatomy of wood – 

em Inglês) 

 

Vascular tissue: Xylem and phloem. Boundless Biology. Acesso em 
02.11.2020: 

http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-

boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-

textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-

and-phloem-614-11834/index.html   (em Inglês) 

https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/indxwayn.htm
https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/treedate.htm
https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/trjuly99.htm
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/seedless-plants-25/seedless-vascular-plants-157/vascular-tissue-xylem-and-phloem-614-11834/index.html
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Main structures and summary of photosynthesis. Boundless Biology. 

Acesso em 02.11.2020: 

http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-

boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-

textbook/photosynthesis-8/overview-of-photosynthesis-80/main-structures-and-

summary-of-photosynthesis-372-11598/index.html  (em Inglês) 

 

Xylorix. Macroscopic wood identification system. Xylorix.com. Acesso 
em 02.11.2020: 

https://www.xylorix.com/ (em Inglês) 

 

Apuntes sobre la composición química de la madera. U. Orea Igarza; 

L.R. Carballo Abreu; E. Cordero Machado. Monografias.com. Acesso em 
02.11.2020: 

http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/photosynthesis-8/overview-of-photosynthesis-80/main-structures-and-summary-of-photosynthesis-372-11598/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/photosynthesis-8/overview-of-photosynthesis-80/main-structures-and-summary-of-photosynthesis-372-11598/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/photosynthesis-8/overview-of-photosynthesis-80/main-structures-and-summary-of-photosynthesis-372-11598/index.html
http://kolibri.teacherinabox.org.au/modules/en-boundless/www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/photosynthesis-8/overview-of-photosynthesis-80/main-structures-and-summary-of-photosynthesis-372-11598/index.html
https://www.xylorix.com/
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http://www1.monografias.com/trabajos15/composicion-madera/composicion-

madera.shtml#:~:text=La%20celulosa%20es%20el%20homopolisac%C3%A1rido,co

mponente%20de%20la%20pared%20celular  (em Espanhol) 

 

Influencia de la composición química en la descomposición térmica 

del eucaliptos. L.M. Garcia Rojas; L. Aguiar Trujillo. Monografias.com. 
Acesso em 02.11.2020: 

https://www.monografias.com/trabajos17/influencia-composicion-quimica/influencia-

composicion-quimica.shtml  (em Espanhol) 

 

Anatomia das plantas de Esau. Meristemas, células e tecidos do 
corpo da planta: Sua estrutura, função e desenvolvimento. K. Esau. 

Atualização: R.F. Evert; S.E. Eichhorn. Coordenação da versão para o 
Português: C.R. Marcati. Editora Blücher. Acesso em 02.11.2020: 

http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/anatomia-das-plantas-de-esau-blucher-

9788521207122_SUM.pdf (Resumo e conteúdo - em Português) 

 

http://www1.monografias.com/trabajos15/composicion-madera/composicion-madera.shtml#:~:text=La%20celulosa%20es%20el%20homopolisac%C3%A1rido,componente%20de%20la%20pared%20celular
http://www1.monografias.com/trabajos15/composicion-madera/composicion-madera.shtml#:~:text=La%20celulosa%20es%20el%20homopolisac%C3%A1rido,componente%20de%20la%20pared%20celular
http://www1.monografias.com/trabajos15/composicion-madera/composicion-madera.shtml#:~:text=La%20celulosa%20es%20el%20homopolisac%C3%A1rido,componente%20de%20la%20pared%20celular
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos17/influencia-composicion-quimica/influencia-composicion-quimica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos17/influencia-composicion-quimica/influencia-composicion-quimica.shtml
http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/anatomia-das-plantas-de-esau-blucher-9788521207122_SUM.pdf
http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/anatomia-das-plantas-de-esau-blucher-9788521207122_SUM.pdf
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Maderas. Leño. Hipertextos del área de la Biología. C. Peichoto; 
A.M. Gonzalez; J.S. Raisman. Universidad Nacional del Nordeste Argentina. 
Facultad de Agroindústrias Saenz Peña. Argentina. Acesso em 02.11.2020: 

http://www.biologia.edu.ar/plantas/maderas.htm (em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/index.htm  (Website principal - em Espanhol) 

 

Morfologia de plantas vasculares. Botánica morfológica. M.M. Arbo. 

UNNE – Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Acesso em 
02.11.2020: 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/index.html (em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Tema18.pdf (Leño - em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-3cambium.htm (Estructura del 

cámbium - em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/plantas/maderas.htm
http://www.biologia.edu.ar/index.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/index.html
http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Tema18.pdf
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-3cambium.htm
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http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema12/12-3fibras.htm (Fibras - em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-2pared1.htm (Pared celular - em 

Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-3pared2.htm  (Subestructura de la 

pared celular - em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema15/index15.htm (Tejidos vasculares - 

Xilema – em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema16/index16.htm (Tejidos vasculares - 

Floema – em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-4comunicac.htm 

(Pared, comunicaciones intercelulares – em Espanhol) 

e 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema12/12-3fibras.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-2pared1.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-3pared2.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema15/index15.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema16/index16.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-4comunicac.htm
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http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-7albura.htm (Anillos de 

crecimiento, albura y duramen – em Espanhol) 

 
Conheça a madeira antes de se tornar madeira. ANPM – Associação 
Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira. Acesso em 02.11.2020: 
https://www.anpm.org.br/conheca-madeira-antes-de-se-tornar-madeira/ (em 

Português) 

 

Conheça as características da madeira. ANPM – Associação Nacional dos 
Produtores de Pisos de Madeira. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.anpm.org.br/conheca-caracteristicas-da-madeira/  (em Português) 

 

A formação da madeira. P.R. Larson; D.E. Kretschmann; A. Clark III; J.G. 

Isebrands. General Technical Report FPL-GTR-129 - USDA – Forest Products 
Laboratory. Tradução Umberto Klock. 04 pp. Acesso em 02.11.2020: 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/formacaodamadeira.p

df (em Português)  

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-7albura.htm
https://www.anpm.org.br/conheca-madeira-antes-de-se-tornar-madeira/#:~:text=O%20lenho%20tardio%20%C3%A9%20formado,de%20crescimento%20(Figura%2002)
https://www.anpm.org.br/conheca-caracteristicas-da-madeira/
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/formacaodamadeira.pdf
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/formacaodamadeira.pdf
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WURC – Wood Ultrastructure Research Center. Swedish University of 

Agricultural Sciences. Acesso em 02.11.2020: 

http://www-wurc.slu.se/rese/cult3d/3d.htm (em Inglês) 

IAWS – International Academy of Wood Science. Website institucional. 
Acesso em 02.11.2020: 

https://iaws-web.org/en/m-160/organization.html  (em Inglês)  

 

IAWA – International Association of Wood Anatomists. Website 
institucional. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.iawa-website.org/  (em Inglês) 

 

Center for Wood Anatomy Research. The Forest Products Laboratory. 

USA. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.fpl.fs.fed.us/research/centers/woodanatomy/index.php  (em Inglês) 

 

http://www-wurc.slu.se/rese/cult3d/3d.htm
https://iaws-web.org/en/m-160/organization.html
https://www.iawa-website.org/
https://www.fpl.fs.fed.us/research/centers/woodanatomy/index.php
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Institute of Wood Research. Thünen Institute. German Federal Research 
Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.thuenen.de/en/hf/ (em Inglês e Alemão) 

 

Inside Wood Database. North Carolina State University Libraries. Acesso 
em 02.11.2020: 

https://insidewood.lib.ncsu.edu/  (em Inglês) 

e 

https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=eucalyptus

&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearc

hA (Fotomicrografias de madeiras de Eucalyptus – em Inglês) 

e 

https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=pinus&date

RangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA  

(Fotomicrografias de madeiras de Pinus – em Inglês) 

e 

https://www.thuenen.de/en/hf/
https://insidewood.lib.ncsu.edu/
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=eucalyptus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=eucalyptus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=eucalyptus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=pinus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=pinus&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
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https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=araucaria&d

ateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA 

(Fotomicrografias de madeiras de Araucaria – em Inglês) 

 

Material de Curso: Biodegradação da madeira. A. Ferraz. Escola de 

Engenharia de Lorena. USP - Universidade de São Paulo. 13 pp. Acesso em 
02.11.2020: 

http://www.debiq.eel.usp.br/aferraz/Quimica%20de%20Biomassa%202/aula%2012

%20biodegradacao%20de%20madeira.pdf (em Português e Inglês) 

 

Material de Curso: Biodegradação da madeira do ponto de vista 
microscópico. A. Ferraz. Escola de Engenharia de Lorena. USP - 

Universidade de São Paulo. 27 pp. Acesso em 02.11.2020: 

http://www.debiq.eel.usp.br/aferraz/Quimica%20de%20Biomassa%202/aula%2014

%20biodeg%20madeira%20metabolitos%20envolvidos.pdf  (em Português e Inglês) 

 

https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=araucaria&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search?search=SUBMIT&q=araucaria&dateRangeStart=&dateRangeEnd=&sort=family_species&QuickSearchA=QuickSearchA
http://www.debiq.eel.usp.br/aferraz/Quimica%20de%20Biomassa%202/aula%2012%20biodegradacao%20de%20madeira.pdf
http://www.debiq.eel.usp.br/aferraz/Quimica%20de%20Biomassa%202/aula%2012%20biodegradacao%20de%20madeira.pdf
http://www.debiq.eel.usp.br/aferraz/Quimica%20de%20Biomassa%202/aula%2014%20biodeg%20madeira%20metabolitos%20envolvidos.pdf
http://www.debiq.eel.usp.br/aferraz/Quimica%20de%20Biomassa%202/aula%2014%20biodeg%20madeira%20metabolitos%20envolvidos.pdf
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Material de Curso: Wood structure and forest products. Course FOR 
4362. D.W. Patterson. School of Forest Resources. University of Arkansas at 
Monticello. Acesso em 02.11.2020: 

http://www.afrc.uamont.edu/pattersond/Coursework/Undergrad/section1notes.htm 

(em Inglês) 

 

Material de Curso: A árvore. Estrutura. Ciclo vegetativo. Crescimento. 

J.M.Q. Oliveira. Escola Superior de Tecnologia de Viseu. Departamento de 
Engenharia de Madeiras. 19 pp. Acesso em 02.11.2020: 

http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais/jqomarcelo/BF/BF_AsArvores.pdf  (em 

Português) 

 

Material de Curso: Morfologia Vegetal. Aula 06 – Tecidos 
fundamentais. G. Ceccantini. Vídeos YouTube. Canal UNIVESP - 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=VBLDovqrJh4 (em Português) 

 

http://www.afrc.uamont.edu/pattersond/Coursework/Undergrad/section1notes.htm
http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais/jqomarcelo/BF/BF_AsArvores.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VBLDovqrJh4
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Material de Curso: Morfologia Vegetal. Aula 08 - Sistema vascular – 
Xilema. G. Ceccantini. Vídeos YouTube. Canal UNIVESP - Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=cBD9hVaNVw4  (em Português) 

 

Material de Curso: Morfologia Vegetal. Aula 09 - Sistema Vascular – 
Floema. G. Ceccantini. Vídeos YouTube. Canal UNIVESP - Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=d2Cd5yCVgqI  (em Português) 

 

Material de Curso: Morfologia Vegetal.  Aula 12 - Caule – Morfologia. 
G. Ceccantini. Vídeos YouTube. Canal UNIVESP - Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=u3t9SWBW6JI  (em Português) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBD9hVaNVw4
https://www.youtube.com/watch?v=d2Cd5yCVgqI
https://www.youtube.com/watch?v=u3t9SWBW6JI
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Material de Curso: Morfologia Vegetal.  Aula 13 - Caule – Anatomia. G. 
Ceccantini. Vídeos YouTube. Canal UNIVESP - Universidade Virtual do Estado 

de São Paulo. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=rp_p82HTxRk  (em Português) 

 

Material de Curso: Morfologia Vegetal. Aula 17 - Anatomia da Madeira. 
G. Ceccantini. Vídeos YouTube. Canal univesp - Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=0pVfOpylmcE  (em Português) 

 

Material de Curso: Histologia vegetal: Tecidos de condução de seiva. 
Aula 14. G. Goulart. Vídeos YouTube. Canal Biologia Professor Guilherme.  

Acesso em 02.11.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=op2sza0Jf2I (em Português) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rp_p82HTxRk
https://www.youtube.com/watch?v=0pVfOpylmcE
https://www.youtube.com/watch?v=op2sza0Jf2I
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Microscopic images of stems. CommonsWikimedia. Acesso em 
02.11.2020: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Microscopic_images_of_stems (em 

Inglês) 

 

Sotwood anatomy. E. Meier. The Wood Database. Acesso em 02.11.2020: 

https://www.wood-database.com/wood-articles/softwood-anatomy/ (em Inglês) 

 

Hardwood anatomy. E. Meier. The Wood Database. Acesso em 
02.11.2020: 

https://www.wood-database.com/wood-articles/hardwood-anatomy/  (em Inglês) 

 

How wood is formed in trees. The Wood Database. Acesso em 
02.11.2020: 

https://www.wood-database.com/wood-articles/what-is-wood/  (em Inglês) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Microscopic_images_of_stems
https://www.wood-database.com/wood-articles/softwood-anatomy/
https://www.wood-database.com/wood-articles/hardwood-anatomy/
https://www.wood-database.com/wood-articles/what-is-wood/
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Material de Curso: Estrutura anatômica da madeira e ultraestrutura da 
fibra. J.L. Gomide. 42 pp. (Sem referência de fonte e de data) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/ABTCP/SD_Estrutura_Madeira.pdf 

 

                       

 

Árvores, Florestas & Madeiras 

Riquezas para a Sociedade 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/ABTCP/SD_Estrutura_Madeira.pdf
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VALEU AMIGOS, AGRADEÇO SUA PRESENÇA E ATENÇÃO... 

 

https://books.google.com.br/books?id=NhwSMryGzY0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande aplicabilidade a 
seus leitores, com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os 

eucaliptos 

Coordenador e Redator Técnico - Celso Foelkel 
Editoração - Alessandra Foelkel (webmaster@celso-foelkel.com.br) 

GRAU CELSIUS: Tel.  (51) 99947-5999 
Copyrights © 2017 - 2021 - celso@celso-foelkel.com.br 

 
 

Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos 
artigos redigidos por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos 

dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos 
apoiadores, facilitadores e patrocinadores. 

 

 

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, 
por favor visite: 

http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html 

 

mailto:webmaster@celso-foelkel.com.br
mailto:celso@celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html
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Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o 
Eucalyptus Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br 

 
Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da 

PinusLetter, bem como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores 
informações 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:  
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:webmanager@celso-foelkel.com.br?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
http://www.eucalyptus.com.br/patrocine.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

