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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo verificar a influência do espaçamento de 

plantio no teor de minerais presentes na madeira e na casca de Eucalyptus grandis x 

Eucalyptus camaldulensis. O experimento foi instalado em dezembro de 2002 e foram 

avaliados cinco espaçamentos distintos, 3,0 x 0,5; 3,0 x 1,0; 3,0 x 1,5; 3,0 x 2,0 e 3,0 x 3,0 

metros. As análises foram feitas nas madeiras e respectivas cascas das árvores aos 7 anos de 

idade, e foram utilizadas três árvores por tratamento, totalizando 15 árvores. De cada árvore 

foram retirados discos na base e a 25, 50, 75 e 100% da altura comercial do tronco e para a 

estimativa do teor de minerais foi feita uma amostragem composta por árvore. Foram 

determinados os teores de macro e micronutrientes em todas as amostras analisadas. Os 

resultados indicam que não houve diferença significativa entre os teores de macro e 

micronutrientes presentes na casca e na madeira, porém, por causa do alto teor destes minerais 

presentes na casca, sugere-se a sua retirada em campo para garantir a ciclagem de nutrientes 

no solo. 

Palavras-chave: macro nutrientes; micronutrientes; solo. 

 

 

Abstract: This study aimed to verify the influence of plant spacing in mineral content present 

in the wood and bark of Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis. The experiment was 

installed in December 2002 and were evaluated five different spacings, 3.0 x 0.5; 3.0 x 1.0; 

3.0 x 1.5; 3.0 x 2.0 and 3.0 x 3.0 meters. Analyses were performed in the wood and the bark 

of trees with 7 years of age, and was used three trees per treatment, totaling 15 trees. Discs 

from each tree were removed at the base 25, 50, 75 and 100% of the commercial height tree, 

and a composite sample was taken to estimate the mineral content of the tree. Were 

determined macro and micronutrients in all samples. The results indicate that wasn’t 

significant difference between the macro and micronutrients in the bark and wood, but due to 

the high content of these minerals present in the bark, it is suggested that it is withdrawn in 

the field to ensure nutrient cycling in the soil. 

Keywords: macronutrients; micronutrients; soil. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil possui uma área total de 6.664.812 hectares de florestas plantadas de Pinus e 

Eucalyptus sendo essas áreas correspondentes à 23,4% e 76,6% respectivamente (ABRAF, 

2013). 
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A utilização da madeira de Eucalyptus e os estudos frequentes sobre o gênero em 

plantios comerciais no Brasil ocorreram em detrimento dos avanços tecnológicos, das técnicas 

de plantio e das mudanças na silvicultura que permitiram aumento das taxas de crescimento e 

do volume das árvores (LIMA et al., 2004). 

Quando se estabelece o povoamento florestal em uma área, a definição do 

espaçamento inicial é uma das decisões mais importantes, e deve estar associada à finalidade 

da madeira a ser produzida, já que o espaçamento tem influência marcante na produção, afeta 

significativamente os custos de implantação (VALE et al., 1982), manutenção e a exploração 

da floresta (MELLO et al., 1976) e a qualidade da madeira a ser produzida, pois as plantas 

competem por luz, água, nutrientes, CO2 e espaço (ANDRAE, 1978). 

Trabalhando com produção e distribuição de biomassa em Eucalyptus camaldulensis, 

Oliveira Neto et al. (2003), verificaram que em espaçamentos mais amplos, a produção da 

parte aérea e, em especial, da madeira, por árvore, é elevada em razão de seu maior 

crescimento em diâmetro, enquanto em espaçamentos mais reduzidos ocorre maior produção 

de biomassa por unidade de área, em razão do maior número de indivíduos. 

Algumas propriedades da madeira são afetadas por tratamentos silviculturais aplicados 

ao povoamento florestal, o que reflete diretamente no uso final da madeira. 

Há certa dependência do teor de minerais e da composição em função das condições 

ambientais (solo e clima) e da localização dentro da árvore (FENGEL; WEGENER, 1984). O 

teor de elementos minerais é decrescente na seguinte ordem: folha, casca, raiz, ramo e tronco. 

O conteúdo dos componentes minerais da madeira, normalmente, é baixo, formado 

principalmente por óxidos como: óxido de cálcio, de magnésio, de fósforo, de silício, de 

potássio e outros (BROWNING, 1963). O teor de cinzas varia entre 0,2 e 1% do peso de 

matéria seca das madeiras de clima temperado, podendo atingir 5 % para as de clima tropical 

(FENGEL e WEGENER, 1984).  

Usualmente, a casca tem muito mais componentes minerais que a madeira 

correspondente. Geralmente, o teor de cinzas na casca de diversas madeiras é superior a 10%, 

ou seja, cerca de 10 vezes mais elevado que na madeira. O elemento predominante é o cálcio 

(82-95%), enquanto o potássio e o magnésio ocorrem em quantidades secundárias. Em muitos 

casos, a quantidade dos outros elementos, como boro, zinco, ferro, manganês, cobre e 

magnésio, é inferior a 1% da soma de todos os outros (ANDRADE et al.,2011). 

Quando o carvão vegetal é destinado a produção de alguns tipos de ferro-ligas ou de 

carbureto de cálcio, a presença de alguns componentes minerais é indesejável. Assim o 

fósforo presente no carvão é incorporado às ligas metálicas tornando-as quebradiças, menos 

maleáveis e com campos favoráveis à propagação de trincas e fissuras. Desta forma, a casca 

tem sido referenciada como uma translocadora de minerais para o carvão vegetal e, apesar de 

representar, em média, 10 a 15% do volume total da árvore, é tratada como uma porção 

indesejável (VITAL et al. 1989). 

No processo Kraft, após a madeira ter sido convertida em polpa celulósica, resultam 

compostos residuais nos licores de cozimento, os quais possuem tanto componentes químicos 

vitais ao processo e que precisam ser recuperados, como também compostos minerais que são 

introduzidos pela madeira ou pelos insumos e que podem vir a se constituir em 

contaminantes. Estes últimos interferem na produtividade industrial e, quando se acumulam 

no processo, são causadores de problemas como corrosões, incrustações e entupimentos e, 
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portanto, reduzem a vida útil dos equipamentos. Parte destes contaminantes permanecem nos 

efluentes, nos resíduos sólidos e aéreos (GRACE et al., 1977). 

Nesse contexto, o alto teor de minerais presentes na madeira e na casca mostra-se 

indesejável na produção florestal, pelos prejuízos que os mesmos causam tanto no setor de 

energia como no de polpa e papel. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar em qual magnitude o 

espaçamento influencia no teor de minerais presentes na madeira e na casca de um híbrido de 

Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis aos 7 anos de idade. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados clones do híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis, 

com 7 anos, da empresa ARCELORMITTAL JEQUITINHONHA, localizada no município 

de Itamarandiba-MG. 

O experimento foi instalado em dezembro de 2002 em um delineamento inteiramente 

casualizado e as árvores foram colhidas em janeiro de 2010. Foram feitas três repetições por 

tratamento, que foram divididas em três blocos. Cada bloco foi constituído por seis linhas de 

plantio (distância entre as linhas igual a 3 m), e em cada linha foram plantadas 28 árvores (a 

distância entre as árvores variou de acordo com o tratamento, ou seja, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; e 3,0 

m), totalizando 168 árvores. Em cada bloco, as duas primeiras e as duas últimas linhas de 

plantio e as duas primeiras e as duas últimas árvores de cada linha foram consideradas como 

bordas. O que resultou em 120 árvores de bordas e 48 árvores localizadas no interior do 

bloco, consideradas como pertencentes à unidade de amostra ou parcela. A caracterização do 

experimento é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características do povoamento experimental 

Tratamento 
Espaçamento 

(m) 

Área 

planta 

(m²) 

Árvore por 

Bloco 

Árvore da 

Borda 

Árvore por 

Parcela 

Área 

parcela 

(m²)  

1 3,0 x 0,5 1,5 168 120 48 72 

2 3,0 x 1,0 3,0 168 120 48 144 

3 3,0 x 1,5 4,5 168 120 48 216 

4 3,0 x 2,0 6,0 168 120 48 288 

5 3,0 x 3,0 9,0 168 120 48 432 

Área planta= Área útil por planta (m
2
), Árvore por bloco = Nº de árvores por bloco, Árvore da borda= 

Nº de árvores da borda, Árvore por parcela = Nº de árvores por parcela, Área Parcela = Área útil de 
parcela (m

2
). 

 

Foram retirados discos de 6,0 cm de espessura das árvores a 0%, 25%, 50%, 75% e 

100% da altura comercial do tronco. Foi realizada uma amostragem por árvore, sendo a 

mesma composta por material de todas alturas supracitadas. Para determinação dos teores de 

minerais, as amostras foram moídas, utilizando-se um moinho de laboratório tipo Wiley, de 

acordo com a norma TAPPI 257 om-52 (Tappi Technical Divisions and Committees - TAPPI, 

1998), formando uma amostra composta por árvore. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

Para determinação dos teores de macro nutrientes, as amostras foram submetidas à 

digestão nitro-perclórica (4:1 v/v). A obtenção de P e B foi realizada através da colorimetria, 

K através da photometria, Ca, Mg, Mn, Cu, Fe e Zn pela absorção atômica, S pela 

turbidimetria e N usando o método Kjeldahl (EMBRAPA, 1997). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos 

(espaçamentos). Para cada tratamento foram realizadas três repetições. 

Os dados das variáveis avaliadas foram submetidos à análise de variância (ANOVA), 

aplicando-se o teste F, no nível de 5% de probabilidade, e posteriormente as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios dos minerais presentes na madeira e na 

casca do material em estudo. 

 

Tabela 2. Valores médios de minerais presentes na madeira e na casca 

  N P K Ca Mg S Zn Fe Mn Cu B 

  dag/kg (%) mg/kg 

Madeira 

1 0,108a 0,006 a 0,092 a 0,043 a 0,011 a 0,015 a 2,633 a 21,633 a 13,400 a 0,900 a 2,967 a 

2 0,098 a 0,005 a 0,092 a 0,035 a 0,009 a 0,016 a 4,767 a 21,233 a 16,500 a 1,233 a 2,600 a 

3 0,077 a 0,005 a 0,092 a 0,030 a 0,009 a 0,016 a 2,633 a 11,267 a 18,167 a 0,967 a 2,500 a 

4 0,062 a 0,005 a 0,092 a 0,029 a 0,008 a 0,014 a 2,467 a 14,267 a 16,700 a 0,800 a 2,833 a 

5 0,072 a 0,005 a 0,092 a 0,028 a 0,010 a 0,014 a 6,367 a 17,633 a 17,233 a 1,567 a 3,267 a 

Casca 

1 0,273 a 0,030abc 0,212 a 0,409 a 0,104 a 0,024 a 17,733a 32,733 a 121,400b 3,200 a 11,267 a 

2 0,319 a 0,041a 0,202 a 0,443 a 0,134 a 0,024 a 17,700a 38,067 a 180,433ab 3,700 a 10,467 a 

3 0,294 a 0,032ab 0,222 a 0,445 a 0,133 a 0,023 a 15,800ab 19,000 a 259,000ab 2,967 a 10,133 a 

4 0,278 a 0,025bc 0,182 a 0,460 a 0,126 a 0,023 a 16,533ab 20,800 a 301,867a 3,333 a 8,033 a 

5 0,294 a 0,020c 0,162 a 0,552 a 0,143 a 0,021 a 13,667b 24,800 a 317,867a 2,800 a 12,267 a 

Médias seguidas da mesma letra e fonte não diferem entre si, a 5% de significância, pelo teste Tukey. 

 

Observa-se que os teores médios de minerais das madeiras não foram afetados pelo 

espaçamento entre árvores. Já em relação aos teores de minerais presentes na casca, pode-se 

observar diferenças significativas entre os teores de fósforo (P), zinco (Zn) e manganês (Mn), 

em função dos espaçamentos de plantio. 

Silva et al. (1983) afirma que a idade fisiológica e o tamanho das árvores afetam a 

concentração e o conteúdo de minerais nas plantas. Já para Schumacher (1992), além da idade 

da floresta, o acúmulo de nutrientes na biomassa varia conforme o elemento, o solo e as 

características nutricionais de cada espécie. Segundo Pritchett (1979) nas idades mais jovens 

do povoamento se tem uma maior taxa de absorção de nutrientes, sendo a maior parte dos 

nutrientes absorvidos anualmente pelas espécies florestais e devolvida para o solo. Esta 
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redução e estabilização do teor de minerais com o aumento da idade também podem ser 

explicadas pela mobilidade desses na planta. São minerais que possuem alta mobilidade: N, P, 

K, Mg e Cl; B, Fe e Ca são relativamente imóveis, enquanto S, Zn, Mn,Cu, Mo e Ni 

apresentam grau de mobilidade intermediário (MATTA e LOUREIRO, 2007). 

Aos 7 anos de idade as árvores já possuem uma estagnação do seu crescimento, desta 

forma, o decréscimo nas suas atividades fisiológicas ocorre em todos os espaçamentos. De 

acordo com Kaka e Goring (1983), citado por Andrade (1989), existe um maior conteúdo de 

minerais no lenho inicial em relação ao lenho tardio em razão do primeiro ser uma área de 

intensas atividades fisiológicas. 

Segundo Barros e Novais (1990), a madeira, sem casca, é o componente que 

representa a maior proporção da biomassa, porém, o conteúdo de minerais na madeira é 

relativamente baixo. O teor de nutrientes na madeira decresce com a idade devido à 

ocorrência de ciclagem interna de alguns nutrientes no processo de transformação do alburno 

em cerne. O alburno, localizado nas camadas mais periféricas do tronco constitui-se em tecido 

mais ativo, fisiologicamente, que o cerne. O alburno é responsável pelo transporte ascendente 

de líquidos na árvore e constituído por células parenquimáticas vivas que armazenam 

substâncias nutritivas como amido, açúcares, proteínas etc.  

Ainda na Tabela 2, pode-se observar que os teores de minerais na casca foram 

superiores aos encontrados na madeira, uma vez que, de acordo com Schumacher e Poggiani 

(1993), a distribuição de nutrientes nas diversas partes da árvore segue a seguinte tendência: 

folhas, casca, ramos e lenho. O conteúdo de nutrientes das folhas, ramos e casca, representa 

quase 80% do total de nutrientes que serão exportados do sítio, se a exploração for total 

(SILVA et al, 1983). 

Na Figura 1 são apresentados os valores médios de fósforo, zinco e manganês, 

respectivamente, presentes nas cascas, em função do espaçamento entre árvores. 
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Médias seguidas da mesma letra e fonte não diferem entre si, a 5% de significância, pelo teste Tukey. 

Figura 1. (A) Valores médios dos teores de Fósforo (P), Boro (B) Zinco (Zn) e Cobre (C) 

Manganês (Mn) da casca por espaçamento 

 

Os menores teores de fósforo e de zinco na casca ocorreram nos maiores 

espaçamentos, o que, de acordo com Muller (2005) pode ser explicado pelos baixos valores 

encontrados destes nutrientes, nos menores espaçamentos, na análise química do solo aos 24 

meses. Para o fósforo nota-se que no espaçamento 3,0 x 1,0 m foram obtidos os maiores 

teores na casca, porém, esses valores não diferiram significativamente dos encontrados nos 

espaçamentos 3,0 x 0,5 e 3,0 x 1,5 m. Já para os valores de zinco, pode-se observar uma 
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diferença de 22,89% do espaçamento 3,0 x 3,0 m para o espaçamento 3,0 x 0,5 m, onde foi 

constatado o maior teor deste nutriente, que no entanto não diferiu significativamente dos 

espaçamentos 3,0 x 1,0; 3,0 x 1,5 e 3,0 x 2,0 m. Para os valores de manganês, pode-se 

verificar um comportamento diferente do observado para o fósforo e para o zinco. Nos 

maiores espaçamentos (3,0 x 2,0 m e 3,0 x 3,0 m) foram obtidos os maiores teores do 

nutriente, que no entanto, não diferiu significativamente dos encontrados nos espaçamentos 

3,0 x 1,0 m e 3,0 x 1,5 m. Isso pode estar relacionado ao alto teor deste mineral no local. No 

espaçamento 3,0 x 0,5 m pode-se notar uma diferença de 61,81% em relação ao maior 

espaçamento, onde se encontrou a maior concentração de manganês. 

Assim, pode-se considerar que a casca, de modo geral, é a principal fonte de minerais 

encontrados no carvão vegetal, e mesmo em pequenas quantidades, é indesejável.  

De acordo com Collet (1955), citado por Vital et al. (1989), todos os componentes 

minerais encontrados na madeira e, em maior concentração, na casca, são repassados para o 

carvão. Se este for destinado para a produção de alguns tipos de ferro-ligas, a presença de 

alguns componentes minerais pode ser indesejável. Tem-se como exemplo o fósforo, que é 

um mineral que quando presente no carvão se incorpora às ligas metálicas e as tornam 

quebradiças, menos maleáveis e com campos favoráveis à propagação de trincas e fissuras.  

Muller (2005) afirma que quando se faz a colheita das árvores e a casca é deixada no 

campo, o aporte de nutrientes ao solo é maior. Isto evidencia a importância, do ponto de vista 

de fertilidade do solo, da exploração da madeira sem a casca em sistemas de curta rotação 

para geração de energia. 

 

4. CONCLUSÃO 

Para os teores de minerais, tanto macro como micronutrientes, presentes na madeira e 

na casca do híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis não houve diferença 

significativa nos diferentes espaçamentos de plantio. Porém, por causa do elevado teor de 

minerais presentes na casca, sugere-se sua retirada em campo para aumentar a ciclagem de 

nutrientes no solo. 
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