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1.INTRODUCAO

0 Brasil apresenta condicäes edafo-climAticas e territoriais muito favorAveis ao
desenvolvimento das atividades de base florestal. 0 mercado interno de madeira serrada é
amplo e é possivel conquistar melhores posicOes no cendrio internacional. A tecnologia
desenvolvida tanto na formacäo de florestas como na utilizacäo da matëria-prima florestal
permite ao pais se situar entre os grandes supridores mundiais de produtos de base
florestal. Neste contexto, a utilizacäo de madeiras oriundas de reflorestamento para
produtos sOlidos vem alcancando cada vez major destaque.

Para que esta situacâo favorAvel possa ser mantida e incrementada, é necessAria a
aplicack de prAticas silviculturais adequadas, visando melhorar a qualidade da madeira das
florestas plantadas e investir na pesquisa de melhores tecnologias para a colheita,
beneficiamento e utilizacäo da madeira.

0 objetivo deste trabalho é apresentar os principals fatores relacionados a producAo de
madeira de alta qualidade para serraria e laminacäo, visando a sua utilizacAo mais nobre.

2. CARACTERIZACAO DA MADEIRA

A madeira de rnelhor qualidade é aquela que apresenta menos defeitos, que podem ser
intrinsecos a madeira ou resultantes do processo de corte, transporte, desdobro e/ou
secagem da madeira.

Alguns defeitos inerentes a madeira podem ser minimizados atravès do manejo florestal
adequado. Os nos que säo defeitos causados na madeira pela presenca de galhos secos,
podem ser evitados atravès de desramas bem conduzidas na floresta.

As tensOes de crescimento das Arvores, provocam rachamento nas toras e nas pecas
diametrais durante o desdobro.

A escolha de materiais gen6ticos com menor grau de tens -do e a utilizacäo de tëcnicas
adequadas de corte e beneficiamento da madeira podem reduzir o problema de rachamento.

Na Klabin, entre 40 Arvores avaliadas em Lim talhAo de Eucalyptus grandis, foram
selecionadas 6 Arvores corn menor grau de rachamento, apOs o corte.

' 3 Engenheiros Florestais da Ger8ncia de Pesquisas Florestais da Klabin Fabricadora de Papel e Celulose
S.A. - Divisao Parana.
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Os diferentes tipos de empenamentos ocorrem na madeira durante o desdobro e secagem. 1	 3.

desdobro provoca encurvamento das pecas em virtude das tensOes de crescimento,
podendo ser minimizado atraves da melhor forma de desdobro.

encanoamento ocorre durante a secagem, devido a grande diferenca entre a contracao
radial e contracao tangencial, o que pode ser contornado atraves do empilhamento
adequado durante a secagem. Ja o torcimento, pode ser uma conseqUencia natural da grä
espiralada contida nas arvores ou devido a condicOes bruscas de secagem. Algumas
especies de eucalipto apresentam a gra espiralada, como uma caracteristica intrinseca,
sendo necessaria a selecäo para evitar estes individuos.

A madeira colapsada e urn defeito que pode ocorrer em conseqUéncia da secagem
inadequada. A madeira de eucalipto, devido a sua baixa permeabilidade entre os aneis da
madeira, apresenta tendencia ao colapso, sendo necessario adequar os programas de
secagem.

quadro a seguir classifica os defeitos da madeira e suas causas.

DEFEITO
CAUSAS

FATORES

EXTERNOS

INTRINSECO

A MADEIRA

DESDOBRO SECAGEM

NOs

Furos de Insetos x

Medula x

Rachadura de topo x x x

Rachadura de superficie x

Esmoado x

Empenamentos x x

Bolsa de resina x

Inclinacäo de grä x

Desbitolamento x

Podriddo

Encruamento x

colapso x

Cor

Relacäo Cerne/Alburno x

Caracteristicas Fisico-mecanicas x
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)m.	 3. QUALIDADE DA MADEIRA E ASPECTOS SILVICULTURAIS
ito,

A questao da qualidade da madeira pode ser analisada sob varios aspectos, existindo
igualmente varies parametros para caracteriza-la. A melhor forma de estuda-la e atraves da
relacäo existente entre a qualidade da madeira e a finalidade a que ela vai se destinar.

Quando se fala em qualidade da madeira para serraria e laminagdo, é importante discutir
quais os principais fatores que afetam a obtengäo de toras de grande diämetro, as tensdes
de crescimento existentes, a madeira livre de defeitos, etc.

3.1 Especie

A escolha da especie mais adequada para a finalidade que se deseja é de fundamental
imporrancia, ja quo as variacOes de qualidade da madeira existentes entre as diferentes
especies disponiveis para reflorestamento säo muito grandes.

Neste aspecto, alem das caracteristicas fisico-mecanicas, que variam muito de uma especie
para outra, devem ser considerados fatores intrinsecos da rnadeira, como cor e grä, que säo
caracteristicas que influenciam diretamente a qualidade final da madeira beneficiada obtida.

Entre as especies de eucalipto mais utilizadas, destacam-se por sua cor rOsea a
avermelhada, esp6cies como o E. grandis, E. saligna e E. resinifera. Ja o E. dunnii, E.
globulus ssp. maidenii, E. citriodora e E. maculata apresentam cor mais clara, corn
tonalidades que variam da cor creme ao bege. 0 E. saligna tern menor tencrencia ao
rachamento que o E. grandis. 0 E.globulus ssp. maiden!! apresenta grä espiralada.

3.2 Espacamento

espagamento é de grande importancia para o desenvolvimento das arvores, sob os
aspectos silvicultural, tecnolOgico e econOmico, pois pode influenciar varias caracteristicas
quantitativas e qualitativas interferindo significativamente na morfologia das arvores e no seu
crescimento particularmente em diametro, independente de suas caracteristicas geneticas.

A utilizacao de urn espacamento mais ample permite obter arvores de major diametro,
essenciais quando o produto final a ser obtido 6 madeira para serraria e laminacao.

3.3 Desbastes e Desramas

Uma das funcOes primarias de urn desbaste é transferir o volume de crescimento em
madeira de muitas arvores para as arvores remanescentes que vao ser comercialmente
exploradas. A resposta natural das arvores remanescentes 'a menor competicäo e a major
presenca de luz, e o aumento no crescimento das arvores, corn a formacäo de uma copa
maior e mais madeira juvenil de ands de crescimento bastante largos. Estes dois fates que
podem ser problematicos, podem ser contornados, combinando uma major producao
volumetrica por ärvore, corn uma boa qualidade, corn a realizacao concomitante aos
desbastes, de desramas, visando evitar os nos na madeira e adotando idades de corte que
permitam haver uma producäo significative de madeira adulta.
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Normalmente, a baixa densidade basica de esp6cies de rapid() crescimento associadas a
presenca de major proporcao de madeira juvenil, geralmente implica em menores valores
nas propriedades da madeira relacionadas as suas resistbncias.

Tanto os mOdulos de elasticidade, como os mOdulos de ruptura e a resistencia a
compressao paralela sào seriamente afetados pela presenca de madeira juvenil. Deste
modo, se ha a necessidade de obtencao de madeira com bons valores de resistencia, é
preciso adotar rotacOes mais longas para aumentar a proporcao de madeira adulta.
A utilizacäo de t6cnicas adequadas de manejo (desbastes e desramas combinadas)
melhoram a qualidade da madeira.

A desrama, ou remocäo dos ramos vivos ou mortos da parte mats inferior do tronco de
arvores jovens é imprescindivel para a obtencao de madeira de qualidade, l y re de nos. A
eliminacäo dos ramos laterais localizado a certa altura das arvores cria condig ges para uma
formacao de madeira de boa qualidade e valor, a partir das camadas de cdulas que serào
acrescentadas ao tronco, corn o crescimento em diâmetro.

Como resultado da desrama, obtern-se uma madeira livre de nos, corn conseqUente
aumento na resistencia mecanica das peps de madeira e na melhoria de sua apar6ncia.

3.4 Idade

A idade de corte das arvores é urn dos fatores preponderantes da qualidade da madeira
obtida. Nä° basta obter arvores de grande diametro, mas sim arvores corn madeira adulta o
suficiente, para que haja uma estabilidade da madeira.

A qualidade da madeira e diretamente proporcional a quantidade de madeira adulta
presente. Os valores de resistencia da madeira crescem significativamente com o aumento
da idade da arvore.

4. MANEJO DE FLORESTAS DE EUCALIPTO E PINUS PARA OBTER MADEIRA DE
ALTA QUALIDADE NA KLABIN

Para atingir o objetivo final de obter madeira de qualidade para serraria e laminacao é
necessario utilizar tecnicas adequadas de manejo para a conducao da f!oresta, desde a sua
implantacao. Dentro deste contexto, a Klabin vem conduzindo suas florestas de Pinus e
eucalipto na busca da maximizacão do resultado econOmico e visando urn manejo
sustentavel de suas florestas.

Em florestas de eucaliptos, para producao de madeira de alta qualidade, sac) utilizadas
rotacOes de 20 anos, corn espacamento iniciais de onde sào realizados desbastes aos 4 e8
anos de idade. 0 objetivo final 6 a obtencao de toras de grandes dimensOes, corn qualidade
de madeira adequada para serraria e laminacao.

Ao final do ciclo de 20 anos, e estimada uma producao de 350 m"/ha de madeira para
serraria e laminacao, em toras corn mais de 25 cm (sem casca, na ponta mais fina).

Corn o objetivo de produzir madeira limpa ou isenta de nos para utilizacão em serraria e
laminacao, e feita a desrama, eliminando-se os galhos do fuste. A desrama é realizada em
povoamentos programados para desbaste, entre 20 a 30 meses de idade, em arvores de 10
cm de diametro e cerca de 12 m em altura, sendo atualmente desramados ate a altura de6
a 7 metros. Atualmente a Klabin tern uma area desramada de eucaliptos de 2801,0 ha.
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Todos os talhOes plantados corn Pinus na empresa säo conduzidos para o uso rratiplo da
madeira, sendo que os mesmos sdo desramados independentemente do sitio na qua! foram
plantados. 0 espacamento inicial de plantio utilizado é o 2,50 m x 2,50 m. A primeira
desrama é realizada aos 4 anos de idade, quando a altura media do povoamento esta corn
cerca de 4 a 5 m, ate 50 % da altura total das arvores, ou seja ate 2 a 2,5 m. Todas as
arvores sao desramadas exceto aquelas pertencentes ao ramal sistematico, arvores de
bordadura, bifurcadas abaixo de 3 metros, dominadas e mortas, o que totaliza
aproximadamente 1000 arvores/ha. No primeiro desbaste, realizado aos 7 anos de idade, é
retirado urn ramal sistematico a cada 6 linhas e no segundo, aos 10 anos, a terceira linha.

A segunda desrama é realizada apOs o primeiro desbaste, entre 7 a 8 anos de idade, nas
arvores remanescentes ao desbaste, numa media de 500 arvores/ha. E realizada ate 50 %
da altura total da arvore, ou ate cerca de 6 m de altura. Esta sendo estudada a realizacäo da
terceira desrama. Corn este manejo obtem-se cerca de 120 m 3 de madeira para serraria, no
final do ciclo aos 20 anos de idade. Atualmente a empresa possui uma area de 21.127,4 ha,
desramados e manejados.

Em 1995, a Klabin comercializou 262.000 toneladas de toras de Pinus spp e 16.000
toneladas de toras de eucalipto.

4.1 Producäo de Madeira de Alta Qualidade

processo de colheita da madeira e seu transporte devem obedecer a alguns preceitos e
existem algumas tecnicas que podem ser utilizadas para que a madeira obtida, tenha
maximizado o seu potencial de uso.

No caso de eucalipto recomenda-se urn cuidado especial na preparacdo das toras, relativas
ao corte das mesmas, que devem ser realizadas, corn o tronco nä° flexionado, evitando
rachaduras internas, as toras para laminacao devem ser aneladas nos topos e o transporte
para processamento dove ser realizado em urn prazo maxim° de 3 dias.

Existem outras tecnicas que tern lido utilizadas e pesquisadas visando minimizar as tensbes
de crescimento, tanto polo seu fundo cientifico, como por observaVies praticas realizadas,
que se relacionam a morte das arvores em pe, corn tecnicas como anelamento das arvores
em pe, injecäo de substancias para secar as arvores, etc.; o corte das arvores na fase de
lua mais adequada, utilizacäo de mecanismos para prevenir rachamentos, pincelamento do
topo das toras corn substiancias vedantes, etc. A empresa ja testou a sua maioria e os
resultados obtidas foram ineficientes tecnicamente, operacionalmente ou economicamente.

5. DESDOBRO E BENEFICIAMENTO

desdobro de toras de eucaliptos dove ser realizado atraves de cortes simetricos, visando
liberar as tensOes de forma equilibrada, obtendo melhor qualidade das pecas de madeira.

As toras nao devem ter mais de 3 metros de connprimento, principalmente quando o
desdobro e realizado em serra Pita comum. A largura das pecas a serem obtidas devem ser
menores do quo 6", sendo que a largura ideal é 4".

Para evitar problemas corn as contrac'Oes normais do g6nero Eucalyptus, deve-se aplicar
sobremedidas no desdobro.

A madeira assim obticla deve ser organizada em pilhas, imediatamente apOs o desdobro,
devidamente tabicadas, em patios de secagem que devem ser pianos, secos, arejados e
livres de vegetactio, cobertas corn telhas de amianto, zinco ou plastic°, evitando a nä° da
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chuva e dos raios solares. A pilha deve ficar sobre uma base ou fundacao, corn altura igual
ou superior a 30 cm, para minimizar a influéncia da umidade do solo e possibilitar a
passagem de ar. Nestas pilhas, a madeira deve estar alinhada verticalmente para absorver
o peso da carga e evitar empenamentos.

Nos extremos das pilhas de madeira devem ser colocados tabiques, faceando o topo das
pecas, para que nao ocorram rachaduras de topo. A madeira de eucalipto nao deve ser seca
ou armazenada em estaleiros do tipo cruz.

SECAGEM DA MADEIRA

A secagem artificial da madeira de eucalipto deve ser realizada a baixas temperaturas e de
forma lenta, para evitar colapso, pois a madeira de eucalipto apresenta baixa
permeabilidade. 0 tempo medio da secagem de madeira recem-cortada em estufa•
convencional é de 30 dias. Esse tempo pode ser reduzido corn a realizacäo de uma
pre-secagem ao ar de 60-90 dias.

As pecas de madeira que sera° submetidas a secagem devem ser previamente
classificadas, quanto as suas dimensties e qualidade, procurando-se homogeneizar ao
maxima a carga da estufa.

CLASSIFICACAO DA MADEIRA

A adequacäo e otimizacäo do use da madeira esta estreitamente relacionada a sua
classificacao, visando obter os melhores materiais para usos mais nobres, maximizando a
seu potencial.

0 estabelecimento de classes e procedimentos de classificacäo permitem urn melhor
relacionamento comercial entre o cliente e o produtor da madeira beneficiada. Geralmente
os metodos de classificacäo sac) baseados no nOrnero e importancia dos defeitos
encontrados na peca de madeira.

CONCLUSOES

0 manejo de uma floresta plantada para producao de madeira de alta qualidade para
serraria e laminacao envolve uma silvicultura diferenciada em relacao aquela utilizada para
obtencao de madeira para outros fins, como celu!ose, papel, energia, paineis de fibras, etc.

A escoiha das especies mais adequadas, o espacamento de plantio, as praticas de
desbaste e desrama, a idade de corte sao importantes fatores de diferenciacao que
precisam ser considerados. Outros fatores relevantes sao a melhor forma de colheita da
madeira, corn a aplicacao de tecnicas que visam manter a qualidade das toras, os
processos de desdobro a serem empregados e os processos de secagem e classificacao
das madeiras obtidas. 0 emprego das melhores alternativas para todas estas fases
possibilita a melhor valorizacão da madeira no mercado.
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