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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo caracterizar quimicamente a madeira de 

Eucalyptus badjensis e de Pinus spp. (para termos de comparação). Para a confecção do 

experimento, a madeira de Eucalyptus badjensis foi transformada em cavacos por meio de um 

picador industrial e posteriormente foi triturada em moinho do tipo martelo, por sua vez a 

madeira de Pinus spp. era proveniente da indústria, desse modo já encontrava-se transformada 

em partículas, para análise química essas partículas foram classificadas em peneiras 40/60 

mesh, utilizando quatro repetições. Foram determinados o teor de extrativos totais (etanol-

tolueno (1:2); etanol e água), lignina e cinzas, por sua vez o teor de holocelulose foi 

determinado por diferença em relação aos teores de extrativos totais, cinza e lignina. Os 

resultados mostraram diferenças nos teores de holocelulose, lignina, extrativos totais e cinzas 

entre a madeira de Eucalyptus badjensis e a de Pinus spp. Para teor de holocelulose, o 

Eucalyptus badjensis mostrou-se superior quando comparado ao Pinus spp., com 70,33% 

frente aos 64,25% do gênero Pinus. Por sua vez o teor de lignina não apresentou diferença 

estatística entre o Eucalyptus badjensis com 24,64% e 27,54% e o Pinus. Os extrativos totais 

diferiram entre as diferentes espécies, sendo de 4,03% e 6,92% para o Eucalyptus badjensis e 

Pinus spp., respectivamente. Enquanto as cinzas ficaram semelhantes entre as duas espécies 

com 0,60% e 0,62% para o Eucalipto e o Pinus, respectivamente. Com o exposto, conclui-se 

que a madeira de Eucalyptus badjensis apresenta potencialidade na produção de painéis de 

madeira aglomerada. 

Palavras–chave: teor de holocelulose, teor de lignina, teor de extrativos, teor de cinzas. 

 

Abstract: This study aimed to chemically characterize the Eucalyptus badjensis and Pinus 

spp. for purposes of comparison. To prepare the experiment, the Eucalyptus badjensis was 

transformed into chips by means of an industrial shredder, was subsequently milled in 

hammer type mill, in turn wood Pinus spp. It came from the industry, thereby already found 

itself transformed into particles, posterioemente these particles were classified into 40/60 

mesh sieves, for chemical analysis, with four replications. They determined the total content 

of extractives (ethanol-toluene (1: 2), ethanol and water), lignin, and ash, in turn holocellulose 

content was determined by difference from the total content of extractives, lignin, and ash. 

The results showed differences in holocelulose, lignin, total ash and extractive between 

Eucalyptus badjensis and the Pinus spp. To holocelulose content, Eucalyptus badjensis was 

superior when compared to Pinus spp., with 70.33% compared to 64.25% of the Pinus genus. 

In turn, the lignin content showed no statistical difference between the Eucalyptus badjensis 

with 24.64% and 27.54% and Pinus. Extractives differ between different species, 4.03% and 

6.92% for badjensis Eucalyptus and Pinus spp., Respectively. While the ashes were similar 

between the two species with 0.60% and 0.62% for Eucalyptus and Pinus, respectively. With 
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the above, it is concluded that the Eucalyptus badjensis shows potential in the production of 

chipboard panels. 

Keywords: holocellulose content, lignin, extractives content, ash content 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
A caracterização química da madeira, objetiva quantificar seus componentes, sendo que 

esses apresentam relação direta com a maioria das propriedades da madeira. De acordo com 

Burger e Richter (1991) por meio da caracterização química da madeira é possível determinar 

sua qualidade em relação a um objetivo específico.  

Na produção de painéis de madeira aglomerada a influência da composição química está 

ligada principalmente a colagem e a higroscopicidade (HILLIG, 2000), sendo que as 

propriedades químicas da madeira que apresentam maior interferência no processo produtivo 

são extrativos, pH e teor de cinzas (IWAKIRI, 2005). 

Para a produção de painéis de madeira aglomerada no Brasil as indústrias consomem um 

volume significativo de madeiras provenientes de florestas plantadas de Pinus e algumas 

espécies de Eucalipto. Para atender à demanda cada vez mais crescente pela madeira, há a 

necessidade de não somente aumentar a área de plantios com essas espécies, mas também 

procurar opções de outras espécies de rápido crescimento que possam contribuir para suprir as 

necessidades das indústrias (IWAKIRI et al., 2004),   

A espécie Eucalyptus badjensis além de apresentar rápido crescimento apresenta elevada 

resistência a geadas, sendo altamente indicada para regiões de elevada altitude como a Serra 

Catarinense (CARPANEZZI, 1988); Contudo no Brasil ainda são escassos os estudos sobre o 

potencial da espécie para a utilização nas indústrias de base florestal. 

Tendo em vista que no Brasil ainda há poucos estudos sobre as características da madeira 

dessa espécie, bem como de seus usos potenciais, o objetivo deste trabalho foi realizar a 

análise química da madeira de Eucalyptus badjensis e de Pinus spp. (com a finalidade de 

comparação), visando o estudo da espécie como matéria-prima potencial para produção de 

painéis de madeira aglomerada  

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A madeira de Eucalyptus badjensis foi proveniente de 4 árvores de um povoamento com 

6 anos de idade pertencente a empresa Klabin S.A., situado na localidade de Salto do 

Caveiras, no Município de Lages - Santa Catarina, enquanto a madeira de Pinus spp. já foi 

obtida em forma de partículas. As árvores de Eucalyptus badjensis abatidas, foram 

seccionados em toretes de 1m de largura e posteriormente foram trituradas em moinh do tipo 

martelo e as partículas, tanto de Eucalyptus badjensis quanto de Pinus spp., foram 

classificadas em peneiras 40/60 mesh, seguindo a norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). As partículas foram mantidas em sala de climatização a temperatura de 20 

ºC ( 3 ºC) e 60% ( 5 ºC) de umidade relativa até atingirem massa constante. 

Para a análise química, com quatro repetições, foi determinado o teor de extrativos totais 

(etanol-tolueno (1:2); etanol e água), cinzas e lignina de acordo com as normas da NBR 7987, 

TAPPI T413, TAPPI T222 OM-88, respectivamente. O teor de holocelulose foi determinado 

por diferença em relação aos teores de extrativos totais, cinza e lignina. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores referentes a análise química quantitativa da madeira de Eucalyptus 

badjensis e de Pinus spp. estão representados na Figura 1. 

 

  
Figura1. Composição química da madeira de Eucalyptus badjensis e de Pinus spp. 

Coeficiente de variação (CV) entre parênteses. 

 

3.1. Holocelulose 

Como é possível observar na tabela 1, o percentual médio encontrado de holocelulose 

para a madeira de Eucalyptus badjensis (70,21%) é semelhante aos percentuais encontrados 

na literatura para outras espécies do gênero Eucalyptus, assemelhando-se principalmente aos 

valores encontrados para Eucalyptus benthamii (72,81%, 71,26% e 67,6%)  

 

Tabela 1. Valores encontrados na literatura para os gênero Eucalytpus e Pinus spp. 

Espécie H  

(%) 

L  

(%)  

E  

(%) 

C (%) Autor (es) 

Eucalyptus benthamii 72,81  23,62  8,23 0,43 Gorski (2014) 

Eucalyptus benthamii 71,26  25,20  3,20 1,30 Pereira et al. (2001) 
Eucalyptus benthamii 

Eucalyptus cloeziana 

67,6   

59,14  

20,50  

29,57  

10,70 

11,14 

1,20 

0,22 

Vieira et al. (2013) 

Guimarães et al. (2013) 

Eucalyptus grandis 

Eucalyptus grandis 

67,99  

62,66  

27,15  

29,57  

- 

7,99 

- 

0,18 

Lobão et al. (2001) 

Guimarães et al. (2013) 
Eucalyptus saligna 56,76 37,41 - - Lobão et al. (2001) 

Eucalyptus saligna 62,14  29,40 7,87 0,19 Guimarães et al. (2013) 

Em que: H : Holocelulose; L:Lignina; E: Extrativos totais; C: Cinzas. 

 

Por sua vez os valores médios encontrados para a madeira de Pinus spp. (64,25%), 

foram semelhantes aos encontrados na literatura para a madeira de espécies de Pinus, 

principalmente ao que remete ao percentual encontrado por Fraga et al. (2002) para Pinus 

taeda que ficou em 64,5%.  

Com a análise dos resultados nota-se a superioridade estatística nos valores obtidos 

para E.  badjensis em relação ao Pinus spp. Segundo Andrade (2006) geralmente espécies de 

coníferas apresentam menores percentuais de holocelulose quando comparados às folhosas.  
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3.2. Lignina 

Os valores médios de lignina encontrados para a madeira de Eucalyptus badjensis 

(24,64%), foram compatíveis aos encontrados na literatura para outras espécies do gênero 

Eucalyptus (tabela 1), assemelhando-se principalmente com os valores encontrados para 

Eucalyptus benthamii. 

 Quando se compara os valores médios obtidos para lignina do gênero Pinus (27,54%) 

com a literatura constata-se que o percentual encontrado fica muito semelhante a dados 

encontrados por pesquisadores como Fraga et al. (2002) e Mendes (2001), que analisando a 

madeira de Pinus taeda encontraram teores de lignina de 27,3% e 28,78%, respectivamente. 

 O teor de lignina apresentado pelo Pinus spp. não apresentou diferença estatística 

quando comparado ao Eucalyptus badjensis, contudo de acordo com Andrade (2006) de 

maneira geral, em coníferas há maior teor de lignina do que em folhosas, tal fato pode 

influenciar na colagem das partículas durante a produção dos painéis.  

Bufalino et al. (2012) afirma que maiores teores de lignina são desejáveis para a 

produção de painéis de madeira reconstituída uma vez que a lignina pode servir como um 

adesivo natural. Segundo D’Almeida (1988) a lignina atua como um agente cimentante, o que  

contribui para a melhora da adesão das partículas de madeira no momento da prensagem, 

originando painéis com melhores índices de colagem. 

 Ainda, durante o processo de prensagem a alta temperatura é responsável pela 

plastificação da lignina, que atua como elemento aglomerante, melhorando a adesão e com 

isso a propriedade mecânica de ligação interna dos painéis (Joseleau et al. 2004).   

De acordo com Colodette (2010) a lignina reduz a permeabilidade da parede celular, 

sendo assim a lignina pode influenciar também as propriedades de absorção de água e 

umidade de equilíbrio.  

Pelo fato de o Eucalyptus badjensis apresentar-se igual estatisticamente ao Pinus spp. 

pode-se dizer que a espécie encontra-se adequada para a confecção de painéis de madeira 

aglomerada no que tange essa variável.  

 

3.3. Extrativos totais 
 O teor médio de extrativos totais encontrado para Eucalyptus badjensis foi de 4,03%, 

média próxima a encontrada por Latorraca (2000) pesquisando Eucalyptus pelita, contudo 

diversos autores da tabela 1 demonstram valores acima ou abaixo do encontrado neste estudo, 

o que contempla como o gênero Eucalyptus possui grande variação em teores de extrativos 

totais dependendo da espécie. 

 O gênero Pinus obteve percentual médio para os extrativos totais de 6,92%, sendo 

maior que o encontrado para o Eucalyptus badjensis. Levando em consideração outros 

estudos que também trabalharam com o gênero Pinus pode-se citar Gorski (2014) e Andrade 

(2013), que chegaram a média contrastante de 9,40% e 2,83%, respectivamente, corroborando 

para a grande variação do teor de extrativos também para o gênero Pinus.  

 O percentual obtido para Pinus spp. foi maior estaticamente que o encontrado para 

Eucalyptus badjensis (4,03%). De acordo com Near (1995) altos teores de extrativos na 

madeira conferem aos painéis melhores condições de estabilidade dimensional, contudo, 

Cloutier (1998) afirma que espécies com baixos percentuais de extrativos são as mais 

recomendadas para a produção de painéis de madeira aglomerada, uma vez que a presença de 

grande quantidade de extrativos na madeira, pode ocasionar estouros nos painéis ao final da 

prensagem. Além disso, de acordo com Trianoski (2012) a elevada concentração de extrativos 

pode bloquear o contato do adesivo com a madeira, dificultar a passagem da água e retardar a 

sua taxa de evaporação, ocasionando assim um aumento no necessário de prensagem. 
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Desse modo, por apresentar teor de extrativos menor que a espécie mais utilizada 

atualmente no país para a produção de painéis de madeira aglomerada o Eucalyptus  badjensis 

encontra-se com percentuais adequados para a produção desse tipo de painel.. 

 

3.4. Teor de cinzas 

 O teor de cinzas encontrado para Eucalyptus badjensis ficou em 0,60%. Esse valor 

ficou considerado intermediário quando comparado a literatura, pesquisadores (tabela 1) 

como Guimarães et al. (2013) trabalhando com Eucalyptus grandis e Pereira et al. (2001) 

pesquisando Eucalyptus benthamii, encontraram percentagens para cinzas de 0,18% e 1,30%, 

respectivamente. Entretanto, a média para Eucalyptus badjensis ficou semelhante ao valor 

encontrado por Gorski (2014) para Eucalyptus benthamii (0,43%). 

 As madeiras de Eucalyptus badjensis, e de Pinus spp. não apresentaram diferença 

estatística para essa variável, os teores intermediários obtidos para os dois materiais são 

desejáveis para a produção de painéis de madeira aglomerada, uma vez que teores baixos não 

afetam diretamente a performance da ligação adesiva. No entanto se esses valores forem 

elevados, o teor de cinzas poderá afetar o pH ou as características de usinabilidade da 

madeira, devido a presença de minerais como a sílica e seu efeito quanto ao desgaste 

excessivo das peças cortantes, prejudicando a superfície para colagem (Iwakiri et al. 2005). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Com o presente estudo é possível concluir que a madeira de Eucalyptus badjensis tem 

potencialidade para produção de painéis de madeira aglomerada, principalmente por 

apresentar teores de lignina significativamente iguais e menores teores de extrativos quando 

comparados com o Pinus spp. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANTÔNIO, R. D. Caracterização fitoquímica, morfoanatomia e atividades biológicas de 

Eucalyptus badjensis Beuzev. & Welch, Myrtaceae. 2011. 104 P. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Farmacêuticas) Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2011. 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 7989:  pasta 

celulósica e madeira: determinação de lignina insolúvel em ácido. Rio de Janeiro, 2010. 6 p. 

BURGER, L. M.; RITCHER, H. G. Anatomia da madeira. São Paulo: Nobel, 1991.p.11-123. 

BURNES, T.; Wood degradation and biological pulping and bleaching. Pulp and Paper 

industry. 2000, 2646-2651. 

CARPANEZZI, A. A. Zoneamento ecologico para plantios florestais no Estado de Santa 

Catarina. Curitiba: EMBRAPA: CNPF, 1988. 113 p. 

CLOUTIER, A. Oriented strandboard (OSB): raw material, manufacturing process, properties 

and uses. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON SOLID WOOD PRODUCTS OF HIGH 

TECHNOLOGY, 1., 1998, Belo Horizonte. Anais… Belo Horizonte: SIF, 1998. p. 173-185. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

D'ALMEIDA, M.L.O. Composição química dos materiais lignocelulósicos. In: D'ALMEIDA, 

M.L.O. Celulose e papel: tecnologia de fabricação da pasta celulósica. 2.ed., São Paulo: IPT, 

1988. v.1. p.45-106. 

FRAGA, D. G.; SILVA JÚNIOR, F. G.; GONÇALEZ, J. C. Avaliação da polpação soda de 

Pinus taeda com adição de antraquinona. In: CONGRESSSO IBEROAMERICANO DE 

INVESTIGACIÓN EN CELULOSA Y PAPEL, Anais ... CAMPINAS – SP, 2002. 

GORSKI, L. Produção de painéis de partículas orientadas (OSB) a partir da madeira de Pinus 

spp. e Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage em diferentes combinações. 2014. 125 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Centro de Ciências Agroveterinárias, 

Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, 2014. 

GUIMARÃES, I. L.; GUIMARÃES JÚNIOR, J. B.; LISBOA, F. J. N.; ANDRADE, C. R.; 

SIQUEIRA, H. F. Caraterização química e física da madeira de procedências de 

Eucalyptus.ENCICLOPÉDIA BIOSFERA. v.9, n.17; p. 636, Goiânia – GO, 2013.  

HILLIG, E. Qualidade de chapas aglomeradas estruturais, fabricadas com madeira de pinus, 

eucalipto e acácia negra, puras ou misturadas, coladas com tanino formaldeído. 96 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Santa Maria, 

2000. 

IWAKIRI, S.. SHIMIZU, J.; SILVA, J. C.; DEL MENEZZI, C. H. S.; PUEHRINGER, C. A.; 

VENSON, I.; LARROCA, C. Produção de painéis de madeira aglomerada de Grevillea 

robusta A. Cunn. ex R. Br., REVISTA ÁRVORE. vol.28 no.6 Viçosa. 2004 

IWAKIRI, S. Painéis de madeira reconstituída. Curitiba: FUPEF, 2005. 247p. 

JOSELEAU, J. P. et al. Detection in situ and characterization of lignin in the Glayer of 

tension wood fibres of Populus deltoids. PLANTA, Berlin, v.219, n. 2, p. 338-345, Apr. 2004.  

KLOCK, U.; MUÑIZ, G. I. B.; HERNANDEZ, J. A.; ANDRADE, A. S.de. Química da 

Madeira. 3 ed. Curitiba: UFPR, 2005. 86p. 

LATORRACA, J. V, de F. Eucalyptus spp., na produção de painéis de cimento-madeira. 

2000. 208p. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) -Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2000. 

LOBÃO, M. S.; CASTRO, V. R. de; RANGEL, A.; SARTO, C.; FILHO, M. T.; JÚNIOR, F. 

G. da S.; NETO, L. de C.; BERMUDEZ, M. A. R. C. Agrupamento de espécies florestais por 

análises univariadas e multivariadas das características anatômica, física e química das suas 

madeiras. SCIENTIA FORESTALIS, Piracicaba, v. 39, n. 92, p. 469-477, dez. 2011. 

MENDES. L. M. Pinus spp. na produção de painéis de partículas orientadas (OSB). 2001. 156 

f. Tese (Doutorado) – Programa de pós graduação em Engenharia Florestal, Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 2001. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

NEAR, W. J. Effect of water soluble extractives on the volumetric shrinkage and equilibrium 

moisture content of eleven tropical and domestic woods. Mont Alto: Pennsylvania State 

University, 1955. 37p. 

PEREIRA, J. C. D.; SCHAITZA, E. G.; SHIMIZU, J. Características físicas, químicas e 

rendimentos da destilação seca da madeira de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage. 

(Circular Técnica, n. 50). Colombo: EMBRAPA FLORESTAS. 4p. 2001. 

Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI).  Atlanta TAPPI Press, 1993. 

TRIANOSKI, R. Avaliação da qualidade da madeira de espécies de pinus tropicais por meio 

de métodosconvencionais e não destrutivos. 2012. 554p. Tese (Doutorado em Engenharia 

Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. 

VIEIRA, H. C.; KNIESS, D. D. C.; GARCIA, B. M.; CUNHA, A. B.; RIOS, P. A. Análise 

química da madeira de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage. In: I CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA E III SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA. Anais ... , Petrópolis, RJ, p. 

388-389, 2013. 


