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RESUMO: A superioridade das florestas de eucalipto é inegável, em termos de produtividade 

e qualidade da sua madeira para atender a demanda de diferentes segmentos industriais, como 

o setor de energia. O estabelecimento de florestas para a produção de energia envolve a 

seleção de material genético superior aliando com uma alta produtividade do sítio florestal. 

Sendo assim, a qualidade do carvão está intimamente ligada a qualidade da madeira. O 

presente estudo teve como objetivo principal avaliar o efeito do sitio e de diferentes clones de 

eucalipto nas propriedades da madeira. Foram avaliados clones de Eucalyptus grandis e de 

híbridos de Eucalyptus grandis com Eucalyptus urophylla, que correspondem aos materiais 

genéticos mais plantados no Brasil para diferentes usos. Avaliou-se a superioridade do 

material genético para a produção de carvão vegetal em três regiões com condições 

edafoclimáticas distintas, buscando reduzir os efeitos da interação com o ambiente na 

expressão das características de cada material genético. De modo geral, os clones D e E, 

híbridos de Eucalyptus grandis com Eucalyptus urophylla apresentaram o melhor potencial 

para a produção de carvão, com propriedades adequadas para uso siderúrgico e a menor 

influência do ambiente na expressão de suas características. 

Palavras Chaves: lignina, solo, carvão vegetal. 

 

ABSTRACT: The superiority of eucalyptus forests is undeniable in terms of productivity and 

quality of their wood to meet the demand of different industrial segments, such as the energy 

sector. The establishment of forests for energy production involves the selection of superior 

genetic material combining with high productivity of the forest site. Thus, coal quality is 

closely linked to quality of wood. This study aimed to evaluate the effect of the site and of 

different eucalyptus clones in the properties of wood. Were evaluated Eucalyptus grandis 

clones and hybrids of Eucalyptus grandis Eucalyptus urophylla, which correspond to genetic 

materials most planted in Brazil for different uses. He evaluated the superiority of genetic 

material for charcoal production in three regions with different soil and climatic conditions, 

seeking to reduce the effects of interaction with the environment in the expression of the 

characteristics of each genetic material. Overall, the D and E clones, Eucalyptus grandis 

hybrids with Eucalyptus urophylla showed the best potential for coal production, with 

properties suitable for steelmaking application and the least influence of the environment on 

the expression of its features. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o setor de florestas plantadas vem aprimorando suas técnicas 

relacionadas ao aumento de produtividade e da qualidade final da madeira para suas diferentes 

aplicações. Os investimentos em pesquisas, a aplicação de técnicas de manejo específicas, o 

melhoramento genético de sementes e a clonagem têm aumentado consideravelmente a 

produtividade das florestas plantadas das empresas no país (PALUDZYSYN FILHO, 2008).  

Para fins energéticos, o melhoramento enfatiza eucaliptos com elevado potencial 

produtivo, madeira densa e alto teor de lignina. O rendimento na produção de carvão é 

maximizado com o uso de madeira mais densa, de maior poder calorífico e maior teor de 

carbono fixo (PALUDZYSYN FILHO, 2008). 

A qualidade do carvão vegetal está intimamente ligada a qualidade da madeira sendo 

necessária caracterizá-la com precisão para que se possa direcionar o melhoramento genético, 

a atividade silvicultural e a nutrição, para a produção de madeira com características 

tecnológicas do melhor carvão vegetal siderúrgico (LATORRE e HENRIQUES, 2008). 

De forma a contribuir com informações adicionais sobre espécies florestais usadas em 

reflorestamentos destinados à produção de carvão vegetal, o presente estudo tem como 

objetivo principal a avaliação das propriedades da madeira de eucalipto para produção de 

carvão vegetal.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi utilizado neste trabalho, a madeira de cinco clones de eucaliptos sendo um híbrido 

natural de Eucalyptus grandis (clone 1) e quatro híbridos de Eucalyptus grandis com 

Eucalyptus urophylla (clones 2, 3, 4 e 5) provenientes de plantios comerciais, localizados no 

Estado de Minas Gerais, nos municípios de Santa Bárbara, Guanhães e Ipaba.  Os plantios 

tinham 3 anos de idade e foram implantados no espaçamento de 3,0 por 3,3 m. Foram 

colhidas cinco árvores-amostra, por clone e local, totalizando 75 amostras. As árvores-

amostra foram selecionadas com o diâmetro médio (desvio-padrão), em parcelas de cem 

arvores.  

Foram retiradas das árvores toretes de 1 m na base, a 25, 50, 75 e 100% da altura 

comercial do tronco, considerada até um diâmetro mínimo de 7 cm. Os toretes foram 

transformados em cavacos num picador do tipo industrial, formando as amostras compostas 

de cada árvore. 

 

2.1. Densidade básica da madeira 

A densidade básica da madeira foi determinada de acordo com o método proposto por 

Vital (1984) e pela NBR 11941 (2003), utilizando-se uma balança hidrostática. 

 

2.2. Análise química da madeira 

 Para a determinação da composição química da madeira amostras compostas foram 

primeiramente transformadas em serragem em moinho tipo Wiley, conforme a norma TAPPI 

T 257 om-92 (1992). As análises foram efetuadas na fração de serragem, classificadas em 

peneiras de 40/60 mesh. 

 A solubilidade da madeira em etanol/tolueno foi efetuada segundo a norma TAPPI 

264 om-88 (1992), com substituição do benzeno por tolueno, assim obteve-se o teor de 

extrativos totais por diferença de massa nas amostras de serragem. 
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 O teor de lignina foi determinado pelo método Klason, modificado de acordo com o 

procedimento proposto por Gomide e Demuner (1986).  A lignina solúvel em ácido foi 

determinada a partir do filtrado resultante da análise da lignina Klason, através de leitura em 

espectrofotômetro de acordo com Goldschimid (1971). O teor de lignina total foi obtido pela 

soma lignina residual mais a lignina solúvel em ácido. O percentual de holocelulose foi obtido 

por diferença. 

 

2.3. Análise estatística dos dados 

Para avaliar o efeito de diferentes regiões e dos clones nas propriedades físicas e 

químicas da madeira, foi instalado um experimento considerando um fatorial completo, com 

três regiões e cinco clones, em cinco repetições, totalizando 15 tratamentos, com 75 

observações. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e, quando 

estabelecidas diferenças significativas, os tratamentos foram comparados entre si por meio do 

teste de Tukey a 95% de probabilidade.  

 

3. RESULTADOOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Propriedades da madeira 

 Os valores médios das propriedades da madeira em função dos clones e das regiões 

são apresentados nos Tabela 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Valores médios das propriedades da madeira por clone e por região 

Clone Região DB EXTR LIGIN LIGSO LIGTO HOLO 

1 

Santa Barbara 

0,438 bc 0,55 b 27,32 a 3,20 c 30,55 b 68,90 c 

2 0,428 cd 0,47 c 24,95 d 4,05 a 29,00 d 70,53 a 

3 0,464 a 0,61 ab 25,70 c 3,85 b 29,55 c 69,85 b 

4 0,447 b 0,68 a 26,45 b 3,90 ab 30,35 b 68,97 c 

5 0,422 d 0,67 a 27,2 a 3,90 ab 31,10 a 68,23 d 

1 

Ganhães 

0,429 b 0,77 c 27,30 a 3,45 d 30,75 a 68,48 d 

2 0,434 b 0,69 d 25,15 d 3,75 bc 28,90 c 70,40 a 

3 0,448 a 0,86 b 25,85 c 3,95 a 29,80 b 69,35 c 

4 0,452 a 1,12 a 26,85 b 3,85 ab 30,70 a 68,18 e 

5 0,455 a 0,75 cd 26,00 c 3,60 cd 29,60 b 69,65 b 

1 

Ipaba 

0,438 b 1,01 a 26,15 b 3,60 b 29,75 c 69,24 b 

2 0,424 c 0,93 bc 26,40 b 3,80 a 30,20 b 68,88 c 

3 0,469 a 0,90 c 25,50 c 3,75 ab 29,25 d 69,85 a 

4 0,440 b 0,98 ab 26,35 b 3,70 ab 30,05 bc 68,97 c 

5 0,437 b 0,94 abc 26,85 a 3,80 a 30,65 a 68,41 d 

Médias seguidas de uma mesma letra dentro do clone, não diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Onde densidade básica da madeira: DB; teores de 

extrativos: EXTR; lignina insolúvel: LIGIN; lignina solúvel: LIGSO; lignina total: LIGTO; 

holocelulose: HOLO. Em g.cm
-
³ e %, por clone e por região 
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Tabela 2 – Valores médios das propriedades da madeira por região e por clone 

Região Clone DB EXTR LIGIN LIGSO LIGTO HOLO 

Santa Bárbara 

1 

0,438 a 0,55 c 27,32 a 3,20 b 30,55 a 68,90 b 

Ganhães 0,429 a 0,77 b 27,30 a 3,45 a 30,75 a 68,48 c 

Ipaba 0,438 a 1,01 a 26,15 b 3,60 a 29,75 b 69,24 a 

Santa Bárbara 

2 

0,428 a 0,47 c 24,95 b 4,05 a 29,00 b 70,53 a 

Ganhães 0,434 a 0,69 b 25,15 b 3,75 b 28,90 b 70,40 a 

Ipaba 0,424 a 0,93 a 26,40 a 3,80 b 30,20 a 68,88 b 

Santa Bárbara 

3 

0,464 a 0,61 b 25,70 a 3,85 a 29,55 a 69,85 a 

Ganhães 0,448 b 0,86 a 25,85 a 3,95 a 29,80 a 69,35 b 

Ipaba 0,469 a 0,90 a 25,50 b 3,75 b 29,25 b 69,85 a 

Santa Bárbara 

4 

0,447 a 0,68 c 26,45 b 3,90 a 30,35 b 68,97 a 

Ganhães 0,452 a 1,12 a 26,85 a 3,85 ab 30,70 a 68,18 b 

Ipaba 0,440 a 0,98 b 26,35 b 3,70 b 30,05 b 68,97 a 

Santa Bárbara 

5 

0,422 c 0,67 b 27,20 a 3,90 a 31,10 a 68,23 b 

Ganhães 0,455 a 0,75 b 26,00 c 3,60 b 29,60 c 69,65 a 

Ipaba 0,437 b 0,94 a 26,85 b 3,80 a 30,65 b 68,41 b 

Médias seguidas de uma mesma letra dentro do clone, não diferem significativamente entre si pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Onde densidade básica da madeira: DB; teores de 
extrativos: EXTR; lignina insolúvel: LIGIN; lignina solúvel: LIGSO; lignina total: LIGTO; 

holocelulose: HOLO. Em g.cm
-
³ e %, por clone e por região. 

 

A maior densidade básica da madeira foi observada para a madeira dos clones 3 e 4, 

híbridos de Eucalyptus grandis X Eucalyptus Urophylla, nas regiões de Santa Bárbara, 

Ganhães e Ipaba enquanto que as menores densidades ocorreram para a madeira do clone 1, 

Eucalyptus grandis, e dos clones 2 e 5, híbridos de Eucalyptus grandis X Eucalyptus 

Urophylla. 

A densidade básica da madeira foi pouco afetada entre as regiões analisadas. Nas 

regiões de Santa Bárbara e Ganhães foi observada a menor densidade básica da madeira nos 

clones 5 e 3, respectivamente.  

A madeira que apresenta maior densidade em uma maior produção em peso do carvão, 

para o mesmo volume do forno. A maior densidade da madeira resulta em um carvão de 

maior densidade, com vantagens para alguns de seus usos (BRITO, 1993). O aumento da 

densidade da madeira associado a madeiras com maiores teores de lignina produz um carvão 

de melhor qualidade, com o aumento do rendimento gravimétrico, do teor de carbono fixo e 

da densidade aparente do carvão (PEREIRA et al, 2000). 

 Trugilho et al, (2001) avaliaram o potencial energético de 7 clones de Eucalyptus 

grandis e 3 clones de Eucalyptus saligna, aos 7 anos de idade. A densidade básica das 

madeiras dos clones foi superior aos dos clones analisados neste estudo, tendo variado de 

0,508 a 0,597 g.cm
-3

 para Eucalyptus grandis e de 0,514 a 0,603 g.cm
-3

 para Eucalyptus 

saligna. 

 Na região de Santa Bárbara, a madeira dos clones 4 e 5 apresentou o maior teor de 

extrativos enquanto que na região de Ganhães, os maiores teores de extrativos foram 

observados para a madeira dos clones 4 e 5. Na região de Ipaba, foram observados os maiores 

teores de extrativos na madeira dos clones 1, 4 e 5. 

 Os menores teores de extrativos na madeira dos clones podem ser observados na 

região de Santa Bárbara enquanto que os menores teores de extrativos ocorreram na madeira 
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dos clones na região de Ipaba. Na região de Ipaba os solos apresentam a maior fertilidade e 

boas características físicas porem a menor precipitação e o maior déficit hídrico, que pode 

explicar o aumento no teor de extrativos na madeira dos clones, como uma resposta a 

condições adversas do ambiente.  

 Devido a natureza fenólica de diversos extrativos, esses componentes são ricos em 

carbono, podendo contribuir com o aumento do poder calorífico da madeira e 

consequentemente do carvão vegetal, sendo os maiores teores de extrativos desejáveis na 

produção de carvão vegetal. 

 Trugilho et al (2001), encontram maiores teores de extrativos para a madeira de 

Eucalyptus grandis e Eucaliptus saligna do que os teores encontrados na madeira dos clones 

analisados neste trabalho. Para a madeira dos clones de Eucalyptus grandis o teor de 

extrativos variou entre 4,8 a 7,6 enquanto que para a madeira dos clones de Eucaliptus saligna 

o teor de extrativos foi de 6,5 a 7,5%. 

 Nas regiões de Santa Bárbara e Ganhães os maiores teores de lignina foram 

observados para a madeira dos clones 1, 5 e 4 enquanto que na região de Ipaba, os maiores 

teores de lignina foram observados para a madeira dos clones 5, 2 e 3. As madeiras dos clones 

com o maior teor de lignina total possuíram também os maiores teores de lignina insolúvel, 

exceto o clone 5 na região de Ganhães.   Pode ser observado para a madeira dos clones 1, 

3 e 4 os menores teores de lignina na região de Ganhães enquanto que o clone 2 apresentou o 

menor teor de lignina na região de Ipaba e o clone 5 nas regiões de Santa Bárbara e Ipaba. 

 Trugilho et al, (2001) encontraram teores de lignina de 29,1 a 34,2% para Eucalyptus 

grandis e de 31,4 a 31,8% para Eucalyptus saligna, sendo superiores aos teores de lignina dos 

clones estudados neste trabalho.  

A lignina é considerada o constituinte mais importante na produção de carvão, pois 

tem implicações diretas no rendimento gravimétrico e no teor de carbono fixo. As madeiras 

com maior teor de lignina possuem maior rendimento gravimétrico em carvão, devido a 

estrutura complexa da lignina e sua maior resistência a degradação térmica.  O teor de 

carbono da lignina, também é mais alto do que os demais constituintes da madeira, 

aumentando-se, portanto, o teor de carbono fixo do carvão (BRITO, 1977).  

 Os teores de lignina dos clones analisados variaram de 28,9 até 31,1%. Esses valores 

são considerados altos para a madeira de folhosas, sendo teores de lignina acima de 30% mais 

comuns em madeiras de coníferas (Gomide e Colodette, 2007).  

 A composição química da madeira do gênero Eucalyptus sofre alterações de acordo 

com a idade das arvores.  A composição química da madeira está sujeita a grandes variações 

dentro da zona juvenil e tende a valores mais estáveis, na madeira adulta. A madeira juvenil 

possui maiores teores de lignina do que a madeira adulta (TRUGILHO et al., 1996). 

 Na região de Santa Bárbara os menores teores de holocelulose foram observados para 

a madeira do clone 5 e dos clones 1 e 3 enquanto que na região de Ganhães os menores teores 

de holocelulose foram observados para a madeira do clone 4 e do clone 3 e na região de Ipaba 

os menores teores de holocelulose foram observados para a madeira do clone 5 e dos clones 2 

e 4. 

 Podem ser observados os menores teores de holocelulose para a madeira dos clones 1, 

3 e 4 na região de Ganhães enquanto que a madeira do clone 2 apresentou o menor teor de 

holocelulose na região de Ipaba e a madeira do clone 5 apresentou o menor teor de 

holocelulose nas regiões de Santa Bárbara e Ipaba. 

 A fração de holocelulose na madeira corresponde a soma do teor de celulose e 

hemiceluloses presentes na madeira. A celulose e especialmente as hemiceluloses são os 
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componentes menos resistentes a degradação térmica na madeira. Estes constituintes sofrem 

uma acentuada degradação de seus componentes dando origem a maior parcela de gases 

condensáveis e não condensáveis, formados durante a carbonização. Maiores teores de 

holocelulose na madeira favorecem o rendimento em líquidos e gases em detrimento da 

produção de carvão. 

  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Os clones 4 e 5 (Eucalyptus grandis X Eucalyptus urophylla) apresentaram o melhor 

potencial para a produção de carvão, com propriedades ideais para o emprego 

siderúrgico e o comportamento mais estável nas regiões com diferentes qualidades de 

sítio. 
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