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Influência das diferentes granulometrias na composição química das cascas de Eucalyptus 
globulus Labill., Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L. e Pinus pinea L. 
 

RESUMO 
O presente estudo caracteriza a casca de cinco espécies florestais industrialmente 

importantes na Europa, Eucalyptus globulus Labill., Betula pendula Roth, Picea abies (L.) 

Karst., Pinus sylvestris L. e Pinus pinea L., tendo em vista a sua potencial utilização como 

fonte de produtos químicos de valor acrescentado. 

 

Realizou-se a caracterização anatómica dos tecidos da casca (elementos dissociados), o 

fraccionamento selectivo (distribuição granulométrica, caracterização da forma das 

partículas, separação por densidade e determinação da densidade aparente) e a 

determinação da composição química média e de três fracções granulométricas de 

referência (cinzas, extractivos, suberina, lenhina Klason e solúvel, holocelulose e extracção 

em NaOH 1%). 

 

No estudo anatómico, não se observou uma separação diferencial dos elementos celulares 

dos tecidos da casca nas sete classes granulométricas. 

O processo físico de fraccionamento mostrou que, para todas as espécies, mais de 50% da 

massa de material moído é constituído por partículas grosseiras. Por outro lado, não se 

verificou uma correlação directa entre a dimensão e a densidade aparente e só foi possível 

separar a casca de bétula e pinheiro-silvestre por diferença de densidade em flutuação em 

água.  

Os valores médios da composição química das cascas mostraram que as coníferas 

apresentam maior teor de extractivos totais, lenhina e rendimento de extracção com NaOH 

1 % relativamente às folhosas. 

Considerando as três fracções granulométricas, a fracção de finos apresentou maior teor de 

elementos minerais, de extractivos totais e de extracção em NaOH 1 %. Não se verificou 

alteração significativa do teor de suberina e holocelulose. 

Palavras-chave: Casca, Tecidos, Análise granulométrica, Densidade aparente, Composição 
química das cascas. 



  

 

v 
 

 
Influence of different particle sizes in the bark chemical composition of Eucalyptus globulus 
Labill., Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L. and Pinus pinea L. 
 

ABSTRACT 
 
The goal of this report is to characterize the bark of five industrially important forest species 

in Europe - Eucalyptus globulus, Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris e Pinus pinea 

and to define their potential use as a source of value added chemical products. 

 

It was performed the anatomical characterization of bark tissues (dissociated elements), the 

selective fractionation (size distribution, characterization of particle shape, separation of 

density  and determination of bulk density), the average of basic chemical composition and 

particle size  of three reference fractions (ash, extractives, suberin, Klason lignin, acid soluble 

lignin, holocellulose and 1% NaOH extraction). 

 

The anatomical study shows that there is no differential separation of the cellular elements 

of the tissues of the bark in seven particle size fractions. 

 

The physical process of fractioning showed that, for all barks, over 50% of the mass of 

material consisted of coarse particles with 6 mm average diameter. On the other hand, there 

was no direct correlation between the values of bulk density and particle diameter. It has 

only been possible to separate the birch bark and scots pine by difference in density 

fluctuations in water. 

 

The mean values of the chemical composition brought out that the barks of softwood 

showed higher content of total extractives, lignin and yield of 1% NaOH extraction.  

Considering the three different particle size fractions, the fine fraction showed a higher 

content of ash, total extractives and 1% NaOH extraction. There was no significant change in 

the content of suberin and holocellulose. 

 
Key words: Bark, Tissues, Particle size analysis, Bulk density, Bark chemical composition. 
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Influence of different particle sizes in the bark chemical composition of Eucalyptus globulus 
Labill., Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L. and Pinus pinea L. 
 

EXTENDED ABSTRACT 
The main purpose of this study was to assess the chemical impact in barks of the fractioning 

in the different particle sizes after milling and characterization of the major components in 

bark from five European industrially important forest species - Eucalyptus globulus, Betula 

pendula, Picea abies, Pinus sylvestris and Pinus pinae. It was performed based on a point of 

view of chemical utilization. Knowing the chemical composition of bark is important in order 

to understand its properties and uses. 

The bark samples were ground and sieved to different particle sizes (<10, 10/15, 15/20, 

20/40, 40/60, 60/80 and >80-mesh). 

 

It was performed the anatomical characterization of bark tissues (morphology of the 

dissociated elements), the selective fractionation (size distribution curves, characterization 

of particle shape, separation of density and determination of bulk density). The chemical 

analysis includes the determination of the average of basic chemical composition and 

particle size  of three reference fractions (>80-mesh (Fine), 40/60 mesh (Medium) and <10 

mesh (Coarse)), (determination of ash content, extractives in different solvents, suberin, 

Klason lignin, acid soluble lignin, holocellulose and 1% NaOH extraction). 

 

The barks were fractionated using a knife mill with an output sieve of 10×10 mm and 

screened using a vibratory sieving apparatus. 

The bulk density was determined using a cylindrical container as the ratio of the mass and 

the volume of the container. 

 

Ash content, extractives, suberin, lignin, holocellulose and 1% NaOH solubility, were 

determined in accordance to TAPPI Test Methods. The amount of each extracted fraction is 

reported as a percentage of ash-free dryorganic matter. Duplicate analyses of each sample 

were measured. 
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The ash contents of samples were determined by ashing in a muffle at 500 °C for 16 h.  

For the determination of extractives, samples were successively extracted in a Soxtec 

extractor with solvents of increasing polarity, dichloromethane, methanol, ethanol and 

water. 

To Suberin, samples were submitted to alkaline methanolysis, were refluxed with a sodium 

methoxide solution in methanol, and followed by solid residue filtration. The combined 

liquid fractions were acidified to about pH 6 with diluted H2SO4, and then extracted three 

times with dichloromethane. The solvent was then removed in a rotary evaporator and the 

residue weighed. 

To determine lignin content it was used the Klason method, which consists in the acid 

hydrolysis of polysaccharides with sulphuric acid (H2SO4) at 72% followed by a dilution at 3%. 

The solid residue corresponds to the Klason lignin. Acid soluble lignin content was estimated 

spectrophotometrically from the UV aborbance of the filtrate. The absorptivity used was 110 

lg-1cm-1 at 205 nm. Total lignin was the sum of Klason lignin and acid soluble lignin. 

The holocellulose content was analyzed according to chlorite method. Afterwards, the 

insoluble portion was dried and weighed. 

Alkaline extraction with 1% NaOH was carried out in a stirred glass reactor with reflux at 

100°C and 1h contact time. 

 

Anatomical study shows there is no differential separation of the cellular elements of the 

tissues of the bark in seven particle size fractions. 

 

The physical process of fractioning showed that for all barks over 50% of the mass of 

material consisted of coarse particles with 6 mm average diameter (between 2 and 10 mm), 

there were mass yield values between 65.95% and 74.30 % for the bark of softwood trees 

and yield values between 51.75% and 55.87 % for the bark of hardwood trees. The average 

bulk density obtained with the different particle size fractions ranged from 169.4 kg/m3 for 

the eucalypt bark to 276.9 kg/m3 for the birch bark. There was no direct correlation between 

the values of bulk density and particle diameter. It has only been possible to separate the 

birch bark and scots pine by difference in density fluctuations in water. 
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The results of the chemical composition showed that the barks of softwood showed higher 

content of total extractives, lignin and yield of 1% NaOH extraction than barks of hardwoods. 

Extractives content increased from the coarse sizes to the finer ones. 

The relation between chemical composition and particle size showed that there was an 

increase in mineral elements and total extractable substances with the reduction in particle 

size. 

 

The results of the chemical composition of the barks showed the following average contents: 

- Eucalypt: 12.8 % ash, 7.2 % total extractives, 1.0 % suberin, 26.4 % lignin, 67.2 % 

holocellulose, and 23.2 % by 1 % NaOH extraction; 

- Silver birch: 2.8 % ash, 16.6 % total extractives, 7.7 % suberin, 28.3 % lignin, 51.0 % 

holocellulose and 35.1 % by 1 % NaOH extraction; 

- Norway spruce: 3.35 % ash, 22.7 % total extractives, 1.3 % suberin, 28.1 % lignin, 43.7 

% holocellulose and 50.7 % by 1 % NaOH extraction;  

- Scots pine, ash 8.64 %, 19.9 % total extractives, 1.6 % suberin, 37.1 % lignin, 35.8 % 

holocellulose and 43.1 % by 1 % NaOH extraction; 

- Stone pine: 1.3 % ash, 24.7 % total extractives, 34.8 % lignin, 33.2 % holocellulose 

and 52.8 % by 1 % NaOH extraction. 

Relatively high yields of extraction were obtained from the bark of Norway spruce (51%); 

Scots pine (43%) and Stone pine (53%) by 1% NaOH extraction. 

 

Considering the three distinct particle sizes, Fine, Medium, Coarse it was observed that:  

- The fine fraction had a higher content of mineral elements and total extracted 

substances.  

- The extraction with NaOH 1% was higher in the finer particles fractions for all barks.  

- There was neither a significant change of the of holocellulose content in the different 

granulometric fractions, nor a significant influence of the size effect for the suberin 

content in the birch bark fractions. 

This study provides additional knowledge about the specificity of the bark of five forest 

species, contributing to a more efficient application of this potential resource. 

 
Key words: Bark, Tissues, Particle size analysis, Bulk density, Bark chemical composition. 
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ANEXOS 
 

Quadro anexo 1 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca de E. globulus para as sete fracções 
granulométricas. 

 
Quadro anexo 2 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca da B. pendula para as sete fracções 

granulométricas. 

 
Quadro anexo 3 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca de P. abies para as sete fracções 

granulométricas. 

 
Quadro anexo 4 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca de P. sylvestris para as sete fracções 

granulométricas. 
 
Quadro anexo 5 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca de P. pinea para as sete fracções 

granulométricas 
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1 INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

 

O presente trabalho pretende obter um melhor conhecimento sobre as cascas de cinco 

espécies florestais industrialmente importantes na Europa - Eucalyptus globulus Labill., 

Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L. e Pinus pinea L. – tendo em 

vista a potencial utilização como fonte de produtos de valor acrescentado. 

 

A valorização das diferentes componentes da biomassa vegetal, nomeadamente das cascas 

das árvores, é um objectivo que está ainda longe de ser alcançado, constituindo a separação 

dos componentes macromoleculares da biomassa o principal impedimento. O objectivo 

deste trabalho foi caracterizar o comportamento de cascas em relação ao fraccionamento e 

caracterizar em termos anatómicos, químicos e físicos as diferentes fracções 

granulométricas obtidas. 

De facto, a decisão do uso de determinada fracção granulométrica da casca depende das 

propriedades químicas e físicas da respectiva fracção (Harkin et al. 1971). 

 

 

Constituem objectivos específicos deste trabalho: 

 

• Fraccionamento físico e distribuição granulométrica das amostras de biomassa; 

• Caracterização anatómica das amostras de cascas; 

• Caracterização física das diferentes fracções granulométricas obtidas após 

fraccionamento da biomassa; 

• Caracterização da composição química das diferentes fracções granulométricas 

obtidas após fraccionamento da biomassa. 
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1.1 ESPÉCIES ESTUDADAS 

As cascas das árvores apresentam uma grande heterogeneidade. As espécies aqui estudadas 

são confirmação disso, apresentando grande variedade no que respeita à forma, textura, cor 

e persistência. 

A textura é conferida e atribuída pelas células lenhificadas e espessadas de felema, que vão 

contribuir para a resistência à erosão (Chattaway 1953, 1955). A cor constitui um elemento 

de diferenciação e identificação, se bem que se tenha de considerar, que esta característica 

pode variar com a idade da árvore. Quanto à persistência, considera-se a casca caduca e 

persistente, podendo haver formas intermédias de árvores com a casca persistente apenas 

em partes do tronco.  

1.1.1 CONÍFERAS (gimnospérmicas) 

O abeto (Picea abies L.) ocorre naturalmente nos Alpes europeus e nas montanhas dos 

Balcãs e dos Cárpatos, estendendo-se para o norte da Escandinávia e da Sibéria. Persiste mal 

ao clima mediterrânico. É uma das espécies de coníferas economicamente mais importante 

da Europa, por exemplo, na indústria de pasta para papel (Duchesne et al. 1997). Apresenta 

casca castanho-avermelhada, que se destaca em escamas. 

 

O pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris L.) é uma espécie autóctone em Portugal, encontra-se 

profundamente associada às principais formações montanhosas da região de Trás-os-

Montes e Alto Douro. É o pinheiro que ocupa maior extensão a nível mundial, utilizado 

economicamente como uma matéria-prima para vários tipos de papel. A casca é pouco 

espessa, de tom castanho-acinzentada na base do tronco e vermelho-ocre na parte superior. 

 

O pinheiro-manso (Pinus pinea L.) é natural da região Mediterrânea, podendo ser 

encontrado desde o sul da Península Ibérica ao Oriente. Em Portugal distribui-se por todo o 

país, sendo contudo mais usual a sul do Tejo, nos terrenos arenosos. Ocupa uma área de 130 

mil hectares (AFN 2010). É uma espécie de elevada importância no sector florestal português 

pela produção de fruto, o pinhão, principal fonte de valorização desta espécie. Apresenta 

casca castanha, destacando-se em placas grandes, deixando a descoberto superfícies 

vermelho-alaranjadas. 
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1.1.2 FOLHOSAS (dicotiledóneas, angiospérmicas) 

O eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) árvore nativa da Austrália, distribui-se em Portugal 

ao longo do rio Tejo e no litoral, de norte a sul, ocupando actualmente uma área de 740 mil 

hectares (AFN 2010). Espécie com elevada importância económica como matéria-prima para 

a indústria de celulose. 

A casca é lisa, pouco espessa, azul acinzentada e brilhante, destacando-se em placas. 

Segundo os estudos realizados por Quilhó (1998) foi observado que a sua periderme 

constitui a camada mais externa na árvore não se observando desenvolvimento de um 

verdadeiro ritidoma. 

 

A bétula (Betula pendula Roth.) encontra-se por toda a Europa, embora no sul só em 

altitudes elevadas. Estende-se para o sudoeste da Ásia, nas montanhas do norte da Turquia 

e Cáucaso. É uma das espécies mais utilizada no norte da Europa, como matéria-prima na 

indústria de pasta para papel, cerca de 400.000 ton/ ano (Duchesne et al. 1997). Apresenta 

casca branca com glândulas resinosas amarelas.  

 

1.2 ENQUADRAMENTO GERAL E JUSTIFICAÇÃO DO INTERESSE 

As cascas são partes importantes da árvore mas são classificadas como resíduos, tanto na 

indústria de madeira sólida como a que é utilizada como matéria-prima para produção de 

pasta. 

 

Actualmente as cascas são utilizadas como fonte de energia e normalmente são queimadas 

na unidade fabril por combustão directa. Na Europa a casca representa cerca de 12 milhões 

de m3 de resíduo com potencialidade para ser usado como biocombustível (Demirbas 2010).  

 

As cascas poderão ser recolhidas como resíduos e serem fonte de lucro em vez de 

originarem perdas ou poluição. Podem ser utilizadas como fonte de fibras que podem ser 

usadas ou misturadas com pastas recicladas na obtenção de outros produtos ou serem 

convertidas em fonte de produtos químicos pela conversão de biomassa em energia, através 

da carbonização do conteúdo volátil, da fermentação por leveduras para a conversão dos 
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açúcares em álcoois (etanol e metanol) ou da bio digestão com a decomposição do material 

pelas bactérias para a produção de biogás (metano e dióxido de carbono). 

  

Um sistema análogo ao das refinarias de petróleo, chamado biorrefinaria, utiliza a biomassa 

como fonte de macromoléculas como é o caso da celulose, hemicelulose, lenhina, pectina, 

taninos, amido, ácidos gordos, colagénio, corantes naturais e outros constituintes químicos, 

em produtos processados com valor acrescentado (energia, produtos químicos, materiais 

biológicos e alimentos) (Fernando et al. 2006). 

 

Uma maior valorização dos biocombustíveis levará a uma utilização mais eficiente dos 

recursos locais, com benefícios ambientais e económicos (Carvalheiro et al. 2004). 

 

Quando deixadas na floresta como resíduos de exploração, as cascas podem contribuir para 

um risco acrescido de incêndio, embora a sua permanência em quantidades determinadas 

seja favorável na reposição dos nutrientes no solo (Caldeira, 1995). Quando são colocadas 

em aterros sanitários, surge o problema da lixiviação, pois são materiais em geral muito ricos 

em compostos solúveis em água e a contaminação do solo é inevitável devido às águas das 

chuvas. Já no uso de coberturas mortas como materiais naturais no solo, as cascas permitem 

que se reduza o uso de herbicidas e adubos minerais, permitindo preservar a humidade do 

solo, evitar o crescimento de ervas daninhas, ajudar na fertilização com a retenção de 

nutrientes, aumenta adição de carbono ao solo e melhora a sua estrutura (Foelkel 2005).  

 

 

 

O conhecimento geral sobre as cascas é menor relativamente à informação existente para a 

madeira. Talvez se deva ao menor interesse comercial destes resíduos, à sua 

heterogeneidade e complexidade anatómica e química. Menor previsibilidade de 

comportamento e por requerer métodos para a análise química mais complexos que os 

usados para análise química da madeira. 

No entanto, para que se possa estabelecer o potencial para qualquer aplicação é necessário 

conhecer as características estruturais e as suas propriedades (Pereira et al. 2003).  
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Comparativamente com a madeira, a casca apresenta um teor mais elevado em extractivos, 

assim como de material inorgânico. Apresenta maior anisotropia, maior capacidade de 

expansão, elevada variabilidade dimensional, menor resistência e menor densidade. Tais 

características dificultam a previsibilidade de comportamento e respostas deste material 

(Fengel e Wegener 1984; Pereira et al. 2003). Nos últimos anos houve um aumento de 

estudos sobre a casca referentes à anatomia e a aspectos de desenvolvimento, dando 

particular importância a aspectos estruturais, fisiológicos e evolutivos (Quilhó 1998). Esta 

investigação é muito importante para contribuir para uma utilização mais eficiente no 

aproveitamento da casca. 

 

Não é simples a determinação da quantidade de casca nas árvores, uma vez que a casca não 

forma uma capa uniforme e regular sobre o tronco. Na maioria das vezes estima-se esse 

valor por aproximação (Folkel 2005). A quantidade de casca na árvore varia entre as 

espécies, com a idade cronológica e fisiológica, tamanho e a estação do ano (Fahn 1990). 

Existem grandes diferenças nos resultados obtidos por diferentes autores para a 

determinação da quantidade de casca em diferentes espécies. Para a Eucalyptus globulus, 

Almeida et al. (1995) apresentam valores entre 14,4 % e 28,3 %; Melo et al. (1977) indicam 

valores entre 15 % e 21,5 %; Foelker (2005) mostra valores de 10 a 18 %; Pereira (1994) 

refere uma percentagem média de 9,9 % e Kofujita et al. (1999) apontam para valores entre 

10 % e 15 %. Valores de cerca de 3,4 % são apresentados para a Betula pendula (Jensen et al. 

1975). Howard (1971) apresenta para a Pinus valores de 10 %. Harkin et al. (1971) estimam 

valores de 9,26 a 12,06 % para a Picea; 9,5 a 14,5 % para a Betula alba; 9,3 a 10,1 % para a 

Betula amarela e 6,1 a 6,9 % para a Fagus sylvatica. 

 

A complexidade da constituição química da casca tem contribuído para a valorização de 

alguns componentes de interesse como fonte comercial de variados produtos. As principais 

aplicações, sejam as já implantadas nível industrial sejam os últimos resultados de 

investigação, passam pelo curtimento de peles com taninos hidrolisáveis e condensados, aos 

adesivos para madeira, a produtos farmacêuticos e biocidas, a resinas de troca iónica, a 

painéis de casca e a combustíveis.  
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Como material isolador, a cortiça do sobreiro (Quercus suber) é utilizada na produção de 

rolhas, para isolantes térmicos e sonoros de aplicação variada. Na medicina, a cáscara-

sagrada retirada da casca exterior da árvore Rhamnus purshiana (Rhamnaceae) apresenta 

diversas propriedades medicinais; o quinino, retirado da casca da Coutarea hexandra 

(Rubiaceae), é utilizado desde o fim do séc. XVI pelas propriedades antitérmicas, 

antimalárias e analgésicas (Lucena et al. 2006); a ioimbina tirada da casca da árvore da 

espécie Pausinystalia johimbe (Rubiaceae), conhecida como o pau-de-cabinda, é um fármaco 

utilizado como estimulante sexual, para perda de peso e reverter anestesias; o ácido 

salicílico, salicina retirada da casca de salgueiro e álamo é utilizado como anti-inflamatório, 

antipirético, analgésicos e em tratamentos reumáticos (Chevallier 1996). A casca de bétula 

(Betulaceae) era utilizada como paliativo contra o mau-hálito pelos povos antigos da Eurásia. 

Na culinária, como especiaria, a canela é proveniente da casca da árvore Cinnamomum 

zeylanicum (Lauraceae) (Dickison 2000). Na indústria de curtumes, a casca de alguns 

carvalhos e castanheiro (Fagaceae) é fonte de taninos hidrolisáveis e condensados (Beazley 

1981). O látex é retirado da árvore da seringueira ou árvore-da-borracha, Havea brasiliensis 

(Euphorbiaceae). 

A enorme gama de produtos obtidos a partir das cascas reflecte não só a sua complexidade, 

mas também as grandes diferenças entre espécies. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As árvores dividem-se em dois grupos, coníferas e folhosas.  

As coníferas, onde existe um grupo que produz resinas, pertencem à subdivisão 

Gymnospermae e à divisão Spermatophyta (plantas com sementes) e possuem um xilema de 

estrutura mais simples e menos especializado que as folhosas. A função de transporte é 

assegurada pelos traqueídos no xilema e pelas células crivosas no floema, a função de 

suporte pelas células de esclerênquima e a função de reserva pelas células de parênquima. 

As folhosas, pertencentes à subdivisão Angiospermae e à divisão Spermatophyta, 

representam um estádio de evolução mais avançado, apresentando uma estrutura 

anatómica mais complexa e um maior grau de especialização funcional. A função de 

transporte é assegurada pelos vasos no xilema e elementos de tubo crivosos no floema, a 

função de suporte pelas células de esclerênquima e a função de reserva pelas células de 

parênquima (Browning 1963).  

 

2.1 DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE CASCA 

No sentido lato, a casca corresponde a todos os tecidos exteriores ao câmbio vascular 

(Richter et al. 1996), que envolvem o tronco, os ramos e as raízes da árvore. Num estado de 

crescimento primário, a casca inclui floema primário, córtex e epiderme e num estado de 

crescimento secundário corresponde ao floema secundário (por vezes ainda incluindo restos 

de tecido primário), periderme e camada de ritidoma (Fig.1). 

 

 

Figura 1 - Esquema representativo das diferentes camadas que formam a casca num estado secundário. 

 

RITIDOMA

CASCA PERIDERME

Floema funcional

Floema não funcional

Felema

Felogénio

Feloderme

FLOEMA

Peridermes antigas

Floema mais velho
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A casca protege a árvore contra as agressões físicas e biológicas, funcionando como 

isolamento térmico contra temperaturas extremas, causadas, por exemplo, pelo fogo, geada 

e radiação solar e impede que o xilema fique exposto, por exemplo, ao ataque de fungos e 

insectos (Esau e Cheadle 1984; Fahn 1990). 

2.2 PROCESSO DE FORMAÇÃO DA CASCA 

A casca forma-se pela actividade de dois tipos de câmbios ou meristemas, tecidos com 

capacidade de divisão celular, o câmbio vascular e o felogénio (Fig.2).  

 

 

Figura 2 - Diagrama ilustrando o processo de formação da casca, os tecidos 

constituintes e sua relação espacial (adaptado: Fahn 1990). 

 

2.2.1 CÂMBIO VASCULAR 

As células do câmbio vascular são células meristemáticas de dois tipos: iniciais fusiformes 

(mais longas que largas) e iniciais radiais (alongadas a isodiamétricas) (Esau 1977). 

Por divisões periclinais das iniciais, originam-se, para o interior, novas células que se 

especializam como elementos do xilema e, para o exterior, células que se diferenciam como 

elementos do floema (Fig.2). Do lado do xilema, as células meristemáticas dividem-se 

activamente formando um lenho mais desenvolvido. O mesmo não se verifica para o lado 

exterior onde a actividade é menos intensa, resultando uma menor produção de floema 

comparativamente ao xilema. 

Câmbio vascular

Floema

Xilema

Felogénio
Felema

Feloderme
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À medida que a quantidade de xilema aumenta, o câmbio vascular é deslocado para fora. 

Para que possa acompanhar o aumento em diâmetro, as suas células sofrem divisões 

anticlinais de modo a haver um intercalamento de novas células (Fahn 1985). 

 

Num câmbio estratificado, a adição de novas iniciais fusiformes faz-se por divisões 

longitudinais anticlinais das iniciais existentes. Num câmbio não estratificado, as iniciais 

fusiformes sofrem divisões radiais, anticlinais, oblíquas e pseudotransversais (Fig.3A) 

seguidas de crescimento intrusivo originando-se células mais largas do que aquelas donde 

derivaram (Fahn 1985). Para o aumento em circunferência do câmbio, e para além das 

divisões celulares, Esau (1977) considera ainda importantes, a ocorrência de fenómenos de 

crescimento intrusivo, a eliminação de iniciais e a formação de iniciais radiais a partir de 

iniciais fusiformes (Fig.3B) (Esau 1977). 

 

 

Figura 3 (A-B) A- Adição de iniciais fusiformes (a) divisão radial; (b) divisão anticlinal; (c) divisões oblíquas. B- Origem das 

iniciais radiais a partir das iniciais fusiformes (a) divisão lateral; (b) separação do extremo; (c) divisão transversal de 

metade originando uma fila de iniciais; (d) divisão transversal de toda a célula originando uma fila de iniciais; (e) 

redução em altura originando uma inicial radial (adaptado: Esau 1977). 

 

À medida que se formam novas camadas, o floema vai sendo empurrado para o exterior. 

Para que possa acompanhar o crescimento em diâmetro, as células de floema (parênquima e 

raios) mantêm-se meristemáticas, sofrem divisões e expansões (Chattaway 1953; Esau 1953, 

1977). As células de parênquima axial e radial podem expandir e gradualmente espessar as 

suas paredes, evitando assim o colapso dos tecidos do floema. Estas células de natureza 

parenquimatosa e percursoras dos esclereídos designam-se por “células expandidas” (Quilhó 

et al. 1999) ou células de tipo intermédio (Richter et al. 1996). 
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Devido ao crescimento secundário, verificam-se alterações na estrutura do floema com a 

diferenciação de duas zonas distintas: uma correspondente a uma fase recente de produção 

de células de floema, “floema não colapsado” (Fig.4A) e outra correspondente às camadas 

mais velhas, “floema colapsado” (Fig.4B). O floema não colapsado, que está funcional, é 

estruturalmente organizado com alternância de células de parênquima axial, elementos de 

tubo crivoso - células campanheiras (folhosas) ou células crivosas - células de Strassburger 

(coníferas), todas de paredes finas, e de fibras de parede espessa. O floema colapsado (não 

funcional) caracteriza-se por um desarranjo estrutural devido ao colapso dos elementos 

condutores (elementos de tubo crivoso - células crivosas); nesta camada as células de 

parênquima axial e radial expandem-se e dividem-se, podendo ocorrer formação dos 

esclereídos (Nunes et al. 1996, 1999; Quilhó et al. 1999). 

 

 

 

Figura 4 (A-B) Floema secundário de E. globulus: A- floema não colapsado; B - floema  colapsado - raios com trajecto 

sinuoso e ocorrência de células expandidas com espessamento da parede (seta branca). Fonte: Quilhó et al. (1999). 

 

Em consequência do processo de engrossamento do caule, a epiderme, camada de células 

mais externa e de natureza primária, acaba por ceder à tensão tangencial sofrendo rupturas. 

A epiderme vai ser substituída por uma camada protectora de origem secundária, a 

periderme e felema, proveniente da actividade do felogénio (Fig.5). 

 

 

A B

raios

células expandidasraios

elem. de tubo crivosos

fibras

parênquima cristalífero

fibras

parênquima cristalífero

parênquima taninífero



  

 

11 
 

 

Figura 5 - Secção transversal do caule de Aristolochia, mostrando a periderme, a 

feloderme que se dispõem em camadas de células. Fonte: Esau & Evert (2006). 

 

2.2.2 FELOGÉNIO 

O felogénio tem uma estrutura relativamente simples, sendo formado por um só tipo de 

células, geralmente rectangulares e achatadas radialmente, formando uma camada 

tangencial contínua quando observada transversalmente. Longitudinalmente, as células 

podem ser rectangulares ou de forma irregular (Esau 1953, 1977) (Fig.6). 

Este meristema actua do mesmo modo que o câmbio vascular, produzindo a partir de 

divisões periclinais células de felema para o exterior e feloderme para o interior (Chattaway 

1952, 1953). 

Para acompanhar o engrossamento do caule as células de felogénio sofrem divisões 

anticlinais que permitem o aumento do número de fiadas radiais (Esau 1953, 1977).  

 

O local de origem do primeiro felogénio é variável, sendo no entanto mais comum a região 

cortical do caule. 

O felogénio, à semelhança do câmbio vascular, apresenta uma periodicidade na sua 

actividade e repouso, não se processando no entanto em simultâneo. 

São considerados factores com influência na actividade do felogénio, por exemplo, a 

temperatura, humidade elevada e oxigénio abundante (Esau 1977; Fahn 1985). 
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2.2.3 PERIDERME 

O felogénio, o felema e a feloderme formam a periderme. O felogénio origina para o exterior 

células que se convertem em células de felema e para o interior células de felogénio, 

continuando a dividir-se sucessivamente (Fahn 1985). 

A camada de felema ou súber, para além de células lenhificadas, caracteriza-se por possuir 

células de parede suberificada (Esau 1977; Fahn 1985).  

A feloderme é constituída por células vivas que não apresentam a parede suberificada. São 

células semelhantes às de parênquima cortical, podendo ser diferenciadas destas pela 

posição na fila radial com as células de felema (Esau 1977; Chan 1986). Consideram-se como 

principais funções da feloderme o suporte mecânico, armazenamento e protecção. 

 À medida que as forças de tensão resultantes do engrossamento do tronco aumentam, a 

periderme rasga, podendo iniciar-se a formação de uma nova periderme mais profunda no 

córtex. 

 

 

 

 

Figura 6 - Porção de casca do género Pinus. Fonte: Howard (1971). 
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2.2.4 RITIDOMA 

Várias peridermes vão-se formando à medida que a árvore envelhece, cada vez mais 

profundamente no floema secundário. A porção de floema secundário que é isolado do 

restante pela formação da nova periderme, acaba por morrer privado de água e nutrientes. 

As camadas de tecidos mortos de floema isolados pela periderme juntamente com as 

camadas de periderme antigas cuja actividade cessou, acumulam-se na superfície do caule, 

dando origem ao ritidoma. O modo de desenvolvimento da periderme na árvore, assim 

como o isolamento dos tecidos mortos, determinam o tipo de ritidoma formado nas 

diferentes espécies (Esau 1977; Esau e Evert 2006).  

 

Figura 7 - Ritidoma de P. pinaster Pr- periderme; Pex - células de parênquima expandidas; F- felogénio. Fonte: Nunes et al. 
(1996).  

 

A idade a partir da qual se dá a formação do ritidoma varia consideravelmente entre 

indivíduos da mesma espécie e espécies diferentes. Trockenbrodt (1994) assinala a formação 

de ritidoma em Betula pendula e Populus tremula aos 8 a 13 anos e 8 anos de idades, 

respectivamente. 

São vários os factores que influenciam o desenvolvimento do ritidoma, tal como a 

humidade, exposição à luz e o efeito hormonal (Glitzenstein e Harcombe 1979). Roth (1981) 

descreve como principais causas do tipo e morfologia do ritidoma, as propriedades do 
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felema e da feloderme, o número e desenvolvimento de peridermes e o arranjo dos tecidos 

no floema secundário.  

2.3 TECIDOS DA CASCA 

A composição celular dos tecidos do floema secundário é outro factor determinante no 

aspecto da casca, sobretudo na sua textura. Por exemplo, cascas fibrosas apresentam 

grandes quantidades de fibras, cascas quebradiças possuem grande percentagem de 

esclereídos e cascas macias têm grande quantidade de parênquima (Esau 1953, 1977). 

 

No Quadro 1 apresentam-se os elementos que constituem os tecidos da casca nas folhosas e 

coníferas. 

 

 

Quadro 1 - Tecidos da casca nas folhosas e coníferas. Fonte: Quilhó (1998). 

 

Tecidos Folhosas Coníferas 
Floema secundário 
   - Tecido condutor  
 
   - Tecido de suporte  
 
 
    - Tecido de 

armazenamento 
 

 
Elementos de tubo crivoso 
(com células companheiras) 
Células de esclerênquima: 
   Fibras 
   Esclereídos 
Células de parênquima: 
   Parênquima axial 
   Parênquima radial 

 
Células crivosas  
(células de Strassburger) 
Células de esclerênquima: 
   Fibras 
   Esclereídos 
Células de parênquima: 
   Parênquima axial 
   Parênquima radial 

Periderme Felogénio 
   - Felema 
   - Feloderme 

Felogénio 
   - Felema 
   - Feloderme 

Ritidoma Floema mais velho 
Peridermes antigas 

Floema mais velho 
Peridermes antigas 

 

 

A principal diferença entre a casca de folhosas e coníferas reside nos elementos condutores: 

os elementos de tubo crivoso estão presentes nas Angiospérmicas (folhosas), enquanto as 

Gimnospérmicas (coníferas) possuem células crivosas (Esau 1977). 

 

A Figura 8 mostra alguns exemplos de elementos condutores do floema das coníferas e 

folhosas. 
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Figura 8 (A-B) Variações na estrutura dos elementos condutores do floema. A - Célula crivosa. B - Elementos 

de tubo crivoso (a) Juglans hindsii, (b) Malus domestica, (c) Liriodendron tulipifera, (d) Acer pseudoplatanus, 

(e) Cryptocarya rubra, (f) Fraxinus americana, (g) Robinia pseudoacacia, (h) Robinia pseudoacacia (secção 

transversal).  Fonte: Esau (1977). 

 

 

 

As células de esclerênquima (fibras e esclereídos) (Fig.9) têm funções de suporte: são células 

com paredes secundárias espessas e lenhificadas, em que a parede secundária é composta 

de celulose, hemiceluloses, substâncias pécticas e lenhina. Os esclereídos são células rígidas, 

de parede espessa e altamente lenhificadas, que na casca resultam da esclerificação de 

células de parênquima, podendo apresentar-se em aglomerados ou isolados (Fahn 1990). As 

fibras são usualmente alongadas e com menor número de pontuações. Podem ocorrer em 

feixes ou dispersas, possuem paredes espessas, lenhificadas e apresentam extremidades 

afiladas (Esau 1977; Fahn 1990). 
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Figura 9 (A-B) Células do floema secundário (Robinia pseudoacacia). A - Fibra (a) vista longitudinal, (b) secção 

transversal. B - Esclereído (a) vista longitudinal, (b) secção transversal. Fonte: Esau (1977).  

 

As células de parênquima axial têm a função de armazenamento de substâncias ergásticas, 

provenientes do metabolismo celular, como são exemplo os cristais de oxalato e carbonato 

de cálcio e grânulos de amido; as células de parênquima radial para além da função de 

armazenamento são responsáveis pela translocação de seiva no sentido radial. Geralmente 

estas células possuem paredes delgadas, compostas de celulose e hemiceluloses mas podem 

desenvolver paredes secundárias lenhificadas (Fig.10). 

Como foi já referido, estas células de parênquima axial e radial podem expandir devido ao 

crescimento secundário e esclerificar as suas paredes (Esau 1977; Esau e Evert 2006). 

 
Figura 10 (a-d) Células de parênquima do floema secundário (Robinia pseudoacacia) (a) vista longitudinal, 

(b) secção transversal (c) vista longitudinal, (d) secção transversal. Fonte: Esau (1977). 
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2.4 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CASCA 

As cascas são um material de estrutura anatómica muito heterogénea. Esta heterogeneidade 

é um factor de variação na composição química, dado que, a composição química das cascas 

está ligada à composição química das paredes das células dos diversos tecidos (Figura 11).  

 

 

Figura 11 - Esquema da estrutura da parede da célula. Localização dos 

componentes estruturais e não estruturais da parede. (Adaptado de Foelkel 2005). 

 

A casca, à semelhança da madeira, é quimicamente constituída por dois tipos de 

componentes: os componentes estruturais e os componentes não estruturais (Fig.12). Os 

componentes estruturais das paredes celulares são macromoléculas, de natureza polimérica, 

insolúveis, que conferem às células a sua forma e grande parte das suas propriedades físicas 

e químicas. Os componentes estruturais das cascas incluem três grandes grupos de 

polímeros naturais: a suberina a lenhina e os polissacáridos (celulose e hemiceluloses). 

 

Os componentes não estruturais, compostos de massa molecular pequena não fazem parte 

da estrutura da parede celular. Classificam-se em extractivos e componentes inorgânicos.  
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Figura 12 - Representação esquemática dos constituintes químicos da casca (adaptado: Fengel & Wegener 1989). 

 

Comparativamente às madeiras, as cascas têm em geral bastante mais extractivos, menos 

polissacáridos e teores de material inorgânico mais elevado (Fengel e Wegener 1984). Os 

teores elevados de extractivos advêm sobretudo do ritidoma, mas o floema também tem 

teores de extractivos em geral superiores aos da madeira. As cascas possuem um composto 

químico estrutural que não existe na madeira, a suberina, que está presente nas células 

suberificadas da periderme, células de felema ou súber. Dependendo do tipo de casca e da 

espécie, a suberina pode representar até 5 % da casca, embora possa ter valores muito 

superiores em alguns casos excepcionais (Pereira et al. 2010).  

  

2.4.1 ELEMENTOS NÃO ESTRUTURAIS 

2.4.1.1 EXTRACTIVOS 

Relativamente à sua origem e função, os componentes não estruturais da parede parecem 

ser constituídos sobretudo por substâncias sintetizadas e depositadas na fase final da 

diferenciação das células.  

 

Os extractivos englobam compostos químicos de muitas famílias químicas (Freitas et al. 

2005). Podem ser separados dos componentes estruturais por solubilização em água ou em 

solventes orgânicos, extraídos através de extracções sucessivas com solventes com 
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polaridade crescente, dado que nenhum solvente consegue por si só remover todos os 

constituintes extractáveis. Os solventes não polares, como o diclorometano, extraem 

compostos não polares como gorduras, compostos resínicos e fenólicos, menos polares. Os 

solventes mais polares, como o etanol e metanol, extraem compostos mais polares como 

açucares ou compostos fenólicos (Freitas et al. 2005). 

 

As cascas são muito mais ricas em quantidade e complexidade de extractivos. A madeira de 

coníferas pode apresentar valores entre 2 a 9 %, e as cascas das mesmas espécies, valores 

entre 2 a 25 %. A madeira de folhosas apresenta valores entre 2 a 5 %, e as cascas entre 5 a 

10 % (Harkin et al. 1971). 

 

2.4.1.2 ELEMENTOS MINERAIS 

Um grande número de constituintes minerais estão envolvidos no desenvolvimento das 

plantas, existindo por consequência nos seus tecidos. Para além destes, podem aparecer em 

quantidades comparativamente importantes elementos inorgânicos, inclusões inorgânicas, 

nos quais o solo onde a planta cresce seja rico. Por vezes, depósitos cristalinos de minerais 

acumulam-se em células especializadas, os idiobastos, normalmente constituídos de sílica ou 

sais de cálcio (Esau e Evert 2006). A determinação dos componentes minerais é feita 

normalmente pela massa das cinzas após combustão completa da matéria orgânica. Nas 

cascas, o teor das cinzas é em regra bastante superior ao da madeira, apresentando elevada 

variação. Kofujita et al. (1999) considera valores que vão desde 1,2 a 7,3 % para as espécies 

de Larix leptolepis e Fagus crenata, respectivamente. Estudos realizados para cascas de 

Pinus sylvestris referem teores de cinzas entre 1 a 4 % (Werkelin et al. 2005; Saarela et al. 

2005; Harju et al. 2002) e valores de 2,3 % para a casca de P. pinea (Nunes et al. 1999). 

Valores entre 2,3 % e 3,4 % foram referenciados por Werkelin et al. (2005) para a casca de 

várias espécies de Pinus.  

Pereira et al. (2010) apresentam valores de cinzas entre 1,6 % e 3,5 % para a casca de 

Eucalyptus globulus.  

 

 



  

 

20 
 

2.4.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Os compostos macromoleculares, ou estruturais, definem a forma e a estrutura das paredes 

celulares. Constituem o grupo de compostos macromoleculares, os polissacáridos, a lenhina 

e a suberina. 

2.4.2.1 POLISSACÁRIDOS 

Os polissacáridos das paredes celulares constituem um grupo de compostos 

macromoleculares. De acordo com os monómeros que os integram, a forma de ligação entre 

eles, a linearidade ou ramificação das cadeias constituídas e o seu grau de polimerização, 

são normalmente definidos dois grupos de constituintes nos polissacáridos: a celulose e as 

hemiceluloses.  

2.4.2.2 CELULOSE  

A celulose é um homopolímero (constituído por um único tipo de monómero), linear, de 

grau de polimerização e massa molecular muito elevada. A molécula de celulose (Fig.13) é 

constituída por monómeros de glucose na configuração de β-D-glucopiranose, ligados entre 

si por ligações glicosídicas entre o hidroxilo do carbono 1 de um dos monómeros e o 

hidroxilo do carbono 4 do monómero adjacente, pelo que a ligação é representada como 

β1→4. A molécula é linear, o que permite que a celulose se organize tridimensionalmente de 

forma ordenada num arranjo cristalino através da disposição das diferentes moléculas lado a 

lado e em camadas sucessivas. O grande número de ligações inter-moleculares fortes que se 

estabelecem entre os polímeros vizinhos dentro da estrutura cristalina através de ligações 

de hidrogénio, torna estes cristalitos de celulose muito resistentes mecanicamente e difíceis 

de atacar quimicamente.  

 

Figura 13 - Fórmula estereoquímica da Celulose: polímero de unidades β -D-glucopiranose ligadas por ligações 

glicosídicas  β 1→4. A unidade estrutural dimérica que se repete é a celobiose (n entre 4000 e 5000). 
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2.4.2.3 HEMICELULOSES 

As hemiceluloses são heteropolímeros, ou seja, são polissacáridos constituídos a partir de 

vários açúcares e determinados após deslenhificação. Os açúcares das hemiceluloses são 

hexoses, principalmente glucose, manose e galactose, e pentoses, principalmente xilose e 

arabinose. Embora tenham uma estrutura central linear de açúcares ligados topo-a-topo 

(como na celulose), as hemiceluloses são sempre mais ou menos ramificadas, com açúcares 

ligados lateralmente à cadeia principal. O grau de polimerização das hemiceluloses é baixo 

comparativamente à celulose, com valores de 50 a 200 (Fengel e Wegener 1989; Pereira et 

al. 2010).  

 

As hemiceluloses distinguem-se dos extractivos, devido à sua insolubilidade em solventes 

orgânicos neutros, e da celulose pela relativa facilidade com que sofrem hidrólise em ácidos 

diluídos (Browning 1963). 

 

2.4.2.4 LENHINA 

A lenhina é o polímero natural exclusivo do reino vegetal. Encontra-se no tecido lenhoso 

directamente associado à celulose e às hemiceluloses (polissacáridos), com as quais 

estabelece ligações químicas pontuais. Actua como agente de ligação entre as células, 

conferindo rigidez e impermeabilidade à parede celular, e tornando-a uma estrutura 

resistente ao impacto, à compressão e, até determinado grau, à flexão (Fengel e Wegener 

1989).  

 

A lenhina é o polímero polifenólico, construído por unidades de fenilpropano ligadas entre 

si, o p-álcool cumarílico, álcool coniferílico e o álcool sinapílico formando uma estrutura 

entrecruzada. A proporção dos diferentes monómeros existentes na construção da 

macromolécula de lenhina depende do tipo da espécie. Efectivamente existem diferenças 

neste composto entre coníferas e folhosas, sendo que as coníferas possuem lenhina 

formada com base no álcool coniferílico e nas folhosas a lenhina tem por base os álcoois 

coniferílico e sinapílico (Pereira et al. 2003). Os valores de lenhina são superiores nas 

coníferas em relação às folhosas. Harkin et al. (1971) refere para a madeira de coníferas 
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valores entre 25 % e 30 % e para as cascas valores de 40 a 55 %. Para a madeira de folhosas 

refere valores entre 18 % e 25 % e para as cascas valores de 40 a 50 %. 

Pereira e Sardinha (1984) e Pereira (1988) para madeira de Eucalyptus globulus em idade de 

corte de 10 a 13 anos, apresentam valores de lenhina Klason de 19 a 21 %. Higgins (1984) 

teores de lenhina total entre 19 % e 26 %. 

 

2.4.2.5 SUBERINA  

Para acompanhar o engrossamento do tronco as células de felogénio sofrem rupturas, 

ficando as células expostas (Esau 1977; Fahn 1985). A suberina vai cobrir as regiões de 

falhas, temporariamente, até à formação de uma nova periderme mais profunda no córtex e 

assim sucessivamente. 

 

A suberina é uma macromolécula constituída por monómeros ligados entre si por ligações 

éster incluindo dois grupos principais de monómeros: o glicerol, molécula pequena tri-álcool 

e os compostos alifáticos de cadeia longa, cuja estrutura tem afinidade com a dos ácidos 

gordos. Estes últimos incluem duas famílias, os ω-hidroxiácidos (compostos com um grupo 

álcool numa extremidade da cadeia e um grupo ácido na outra) e os α,ω-diácidos 

(compostos com dois grupos ácidos, um em cada extremidade da cadeia) (Pereira et al. 

2003).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL 

Neste trabalho fez-se a caracterização anatómica, física e química de amostras de casca das 

seguintes espécies: 

� eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), 

� bétula (Betula pendula Roth), 

� abeto (Picea abies (L.) Karst), 

� pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris L.) e 

� pinheiro-manso (Pinus pinea L.). 

 

 

Figura 14 (a-e) Cascas (a) Picea abies (L.) Karst.; (b) Pinus sylvestris L.; (c) Pinus pinea L.; (d) Eucalyptus globulus 

Labill.; (e) Betula pendula Roth. Análise de imagem em microscopia óptica.   

 

 

As amostras de casca de P. abies (Fig.14a), de B. pendula (Fig.14e) e de P. sylvestris (Fig.14b) 

foram obtidas por descasque mecânico dos toros em ambiente fabril e fornecidas pela 

empresa Sueca de Pasta Södra. A casca de E. globulus (Fig.14d) foi obtida por descasque 

mecânico dos toros em ambiente fabril e fornecidas pela empresa de Altri (Portugal). A 

amostra de P. pinea (Fig.14c) foi obtida por descasque manual de quatro árvores com 50 

anos de idade, provenientes da Herdade dos Leitões, localizada no concelho Ponte de Sôr 

(Portugal). 
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3.2 MÉTODOS 

Realizaram-se estudos anatómicos, físicos e químicos ao material. Para cada um dos 

procedimentos foram sempre efectuadas, pelo menos, duas repetições para cada amostra 

em estudo. 

 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO ANATÓMICA 

 

DISSOCIAÇÃO DOS ELEMENTOS CELULARES DA CASCA, COLORAÇÃO E MONTAGEM DE 

LÂMINAS  

 

A preparação das amostras para observação microscópica requereu alguns cuidados, porque 

a casca é um material frágil. 

 

Realizou-se o estudo de caracterização dos elementos celulares existentes nas cascas de 

Eucalyptus globulus Labill., Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst. e Pinus sylvestris L. 

para as sete fracções (Fig.15). Só se estudou uma espécie de Pinus (P. sylvestris) porque a 

estrutura da casca é semelhante à da P. pinea (Martin 1969; Howard 1971).  

 

 

Figura 15 - Plano de amostragem para aplicação dos procedimentos da caracterização anatómica. 

 

A identificação dos elementos celulares presentes em cada uma das sete fracções para a 

cascas, foi realizada nos elementos dissociados e corados com azul astral, tendo a 
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individualização sido obtida por dissolução da lamela média. Utilizou-se o soluto de 

maceração de Franklin, composto de ácido acético e peróxido de hidrogénio (1:1), a 60 °C, 

durante 48 horas. Foram preparadas duas lâminas para cada amostra com um pouco de 

material macerado e gotas de água destilada, uniformizando-se a mistura. Colocou-se uma 

lamela sobre a suspensão e, em seguida, foi feita a observação ao microscópio acoplado a 

uma câmara de vídeo. Identificaram-se os elementos presentes, registados em 

microfotografias.  
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3.2.2 MÉTODOS FÍSICOS 

Os métodos aplicados para o estudo das características físicas das cascas estão 

esquematizados na Figura 16. Realizou-se o fraccionamento das cascas, seguida de crivagem 

para se obter as sete fracções pretendidas. Analisou-se a distribuição granulométrica com a 

determinação do rendimento mássico e determinou-se a densidade aparente. Para a fracção 

granulométrica grosseira (diâmetro médio das partículas 6 mm, >10 mesh) realizou-se a 

caracterização  da forma das partículas e separação em duas camadas por flutuação em 

água. 

 

Figura 16 - Plano de amostragem para aplicação dos procedimentos físicos. 

 

3.2.2.1 MOAGEM E DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA  

O fraccionamento das amostras de casca em serradura foi efectuado num moinho de facas 

Tomas-Wiley com uma malha de saída de 10×10 mm e crivadas num crivo vibratório (Retsch 

SM 2000).  

 

A separação granulométrica das amostras fraccionadas de casca foi feita por peneiração 

num crivo vibratório (Retsch AS 200 basic) durante 30 minutos, permitindo a obtenção de 

uma distribuição uniforme de tamanhos das amostras em crivos sobrepostos em ordem 
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decrescente. O crivo superior tinha uma abertura de 10 mesh (2 mm) e o inferior de 80 mesh 

(0,180 mm), utilizando-se crivos intermédios de 15 mesh (1 mm), 20 mesh (0,850 mm), 40 

mesh (0,425 mm) e 60 mesh (0,250 mm). A massa retida em cada um dos crivos foi 

determinada gravimetricamente. 

 

Todo o material, antes de ser triturado, foi seco ao ar durante uma semana e 

posteriormente em estufa a 60 °C durante 3 dias. 

 

3.2.2.2 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE 

A densidade aparente (kg/m3) das diferentes fracções granulométricas das amostras de 

casca foi determinada como a razão da massa seca por unidade de volume, usando um 

recipiente cilíndrico de 0,500 m3 de capacidade. 

 

 

)m/kg(
V

Seca Massa
aparente Densidade 3=  (1) 

 
 

3.2.2.3 SEPARAÇÃO EM DUAS CAMADAS POR FLUTUAÇÃO EM ÁGUA 

A separação em duas camadas, leve e pesada, método de separação sólido-sólido baseado 

na diferença das duas densidades, foi realizada na fracção granulométrica superior (<10 

mesh) para todas as cascas. 

Colocou-se, cerca de 100 g de amostra de casca seca em copos de precipitação com 2 litros 

de água destilada, durante três dias, até total separação da fracção mais leve (flutue) da 

fracção mais densa (deposite). Secou-se e pesou-se o material de ambas as camadas, 

quantificando a proporção para cada uma delas. Realizou-se, posteriormente, a 

determinação do teor de cinzas e extractivos para a casca de bétula. 
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3.2.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A composição química das amostras de biomassa de cascas foi determinada através de uma 

análise química somativa na qual se determina a percentagem relativa de cada um dos 

principais grupos de componentes químicos, aproximando-se no seu total de 100 % da 

massa seca. Seguiu-se neste trabalho os métodos estabelecidos pela Tappi (Technical 

Association for the Pulp and Paper Industry, EUA). 

 

As amostras de cascas foram previamente convertidas em serradura num moinho 

laboratorial de facas Tomas-Wiley e crivadas num crivo vibratório Retsch. Para todas as 

determinações foi feita a repetição em duas amostras alíquotas. 

 

A Figura 17 esquematiza os procedimentos realizados, a caracterização dos delineamentos, 

amostragens e parâmetros medidos nas amostras de casca para as sete fracções das cinco 

espécies estudadas. 

 

 
Figura 17 - Plano de amostragem dos procedimentos aplicados para a análise química das cascas. 

 

 

Verificou-se a existência de areia nas cascas de E. globulus, de B. pendula de P. abies e P. 

sylvestris, consequência do modo de descasque e transporte do campo. Por se confirmar a 

CASCAS

<10 
mesh

Crivagem

10-15 
mesh

15-20 
mesh

20-40 
mesh

60-80 
mesh

40-60 
mesh

>80 
mesh

Cinzas

Solubilidade em NaOH 1%

Extractivos

Lenhina

Holocelulose

Suberina

Moagem



  

 

29 
 

sua presença, decidiu-se fazer a correcção da massa de matéria seca inicial (anidra e livre de 

impurezas). Considerou-se impurezas, todo o resíduo de inceneração das cascas numa mufla 

para a determinação do teor em cinzas.  

 

3.2.3.1 DETERMINAÇÃO DE CINZAS 

O teor de cinzas foi obtido gravimetricamente após inceneração das amostras (Tappi T 221 

om-93). A inceneração foi feita a 500 °C em 2 g de amostra, durante cerca de 16 horas até 

completa oxidação dos materiais orgânicos presentes. 

 

  100
 SecaMatéria Massa

Resíduo Massa
(%) CinzadeTeor ×=

 
(2) 

 
 

3.2.3.2 DETERMINAÇÃO DE EXTRACTIVOS 

A determinação dos extractivos foi obtida através da determinação gravimétrica do resíduo 

obtido após evaporação das soluções resultantes de extracções sucessivas com solventes de 

polaridade crescente (Tappi T204 um 88). Cerca de 2 g do material foi extractado em Soxtec 

com diclorometano (CH2Cl2), metanol (CH3OH), etanol (CH3CH2OH) e água (H2O). O tempo de 

extracção foi de 4 horas e 30 minutos por solvente. 

 

   

100
 SecaMatéria Massa

ExtractadoResíduo Massa
(%) sExtractivo ×=

 
(3) 

 

O teor de extractivos totais foi obtido a partir da soma dos teores de extractivos em 

diclorometano, metanol, etanol e água.  

 
 
 
 
 

3.2.3.3 SOLUBILIDADE EM SODA A 1 % 

A extracção alcalina com soda a 1 % foi realizada de acordo com o método standard Tappi 

212 om-93. Cerca de 2 g de amostra de casca foi extractada com uma solução de hidróxido 
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de sódio (NaOH) a 1 % numa razão sólido: líquido 1:50, em refluxo durante 1 hora a 100 °C. 

O extracto foi quantificado gravimetricamente e os resultados expressos em percentagem. 

 

100
 SecaMatéria Massa

Extractada Massa
(%) 1%NaOH ×=

 
(4) 

   

3.2.3.4 DETERMINAÇÃO DA SUBERINA 

Cerca de 1,5 g de amostra de casca livre de extractivos foi despolimerizada por metanólise 

com uma solução de metóxido de sódio em metanol (3 % p/p) em refluxo durante 3 horas. A 

mistura foi filtrada em cadinho filtrante G2 e lavada com metanol. A solução acidificada até 

pH 6 com 2 M e ácido sulfúrico em metanol. A solução acidificada é seca a pressão reduzida. 

São adicionados 50 ml de água destilada e lavada 3 vezes consecutivas com 25 ml de 

diclorometano. Na fase do diclorometano foi adicionado sulfato de sódio anidro, para total 

remoção da água residual desta fase. Esta solução foi então filtrada em papel de filtro e o 

filtrado obtido seco à pressão reduzida e levado a estufa a 100 e quantificado 

gravimetricamente. 

 

A suberina determinada corresponde aos compostos de cadeia longa (ácidos e álcoois) solúveis em 

diclorometano, não incluído o glicerol que foi solubilizado na fase aquosa e descartado. 

   

100)sExtractivo1(
 SecaMatéria Massa

Resíduo Massa
(%) Suberina ×−×=

 
(5) 

 

O resíduo sólido da reacção de despolimerização da suberina foi utilizado para a 

determinação subsequente da lenhina. 

 

 

3.2.3.5 DETERMINAÇÃO DA LENHINA 

O teor de lenhina total foi obtido a partir da soma dos teores de lenhina insolúvel em ácido 

(lenhina Klason) e de lenhina solúvel em ácido. O teor de lenhina Klason obteve-se por 

determinação gravimétrica do resíduo resultante da hidrólise total da fracção polissacarídica 
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das amostras de cascas livre de extractivos e desuberinizadas com ácido sulfúrico (Tappi T 

249 pm-75). A hidrólise inicia-se com ácido sulfúrico a 72 % em 0,35 g de serradura durante 

1 hora a 30 °C, seguida de uma segunda hidrólise com ácido a 3 %, durante 1 hora a 103 kPa, 

em autoclave. O resíduo insolúvel, correspondente à lenhina Klason, foi filtrado em cadinho 

filtrante e pesado. A lenhina solúvel em ácido foi determinada através da absorção no 

ultravioleta (205 nm) do filtrado resultante da determinação da lenhina Klason.  

 

100)sExtractivo1(
 SecaMatéria Massa

Resíduo Massa
(%) KlasonLenhina ×−×=

 
(6) 

100 
m

fVA
Solúvel(%) Lenhina i205 ×









×ε
××

=   (7) 

 

Sendo:   A – Absorvância a 205 nm 
 ε – 110 cm

-1
g

-1
l (absortividade molar) 

 Vi – volume inicial (0,250 l) 
 f – factor de diluição (10) 
 m – massa seca (g) 

3.2.3.6 DETERMINAÇÃO DA HOLOCELULOSE 

O conteúdo em holocelulose foi determinado pelo método do clorito (Rowell 2005) em 

amostras livres de extractivos. Foi adicionado a 1,0 g de amostra extractada, uma solução 

composta por 0,750 g de clorito de sódio (NaClO2), 32 ml de água destilada, 0,3 ml de ácido 

acético glacial (CH3COOH) e colocada num banho termostatizado com agitação a 70 °C 

durante 1 hora. A adição de ácido acético glacial e clorito de sódio foi repetida após 60 e 120 

minutos. Findo este processo arrefeceu-se num banho de gelo e recuperou-se o resíduo que 

foi filtrado em cadinho filtrante e lavado com água destilada e por último acetona a 50 %. 

 

100s)Extractivo1(
 Seca MatériaMassa

Resíduo Massa
(%) seHolocelulo ×−×=   (8) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO ANATÓMICA DE TECIDOS DA CASCA 

4.1.1 DISSOCIAÇÃO DE ELEMENTOS CELULARES 

As Figuras 18, 19, 20 e 21 ilustram os resultados das observações dos elementos celulares 

que constituem a casca de E. globulus, B. pendula, P. abies e P. sylvestris, respectivamente, 

quando esta é dissociada. Por se ter verificado não haver diferenças nos elementos celulares 

em cada fracção granulométrica, foram seleccionadas as imagens com melhor resolução 

independentemente da fracção que representam.  

 

ELEMENTOS CELULARES DA CASCA DE E. globulus 

 
 

Figura 18 (a-g) Elementos dissociados da casca de E. globulus - diferentes tipos de células. 
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ELEMENTOS CELULARES DA CASCA DE B. pendula 

 

 
Figura 19 (a-f) Elementos dissociados da casca de B. pendula - diferentes tipos de células. 

 

Para a casca de eucalipto e bétula, folhosas, foi possível observar-se esclereídos, com parede 

lenhificada polilamelada e com pontuações, de forma essencialmente isodiamétrica (Fig.18b, 

18g; Fig.19b) ou levemente alongada (Fig.18d; Fig.19e). A presença de esclereídos 

fibriformes na casca de eucalipto (Fig.18d), apresentando parede celular lenhificada e 

poliamelada de forma alongada com crescimento apical intrusivo, mais curtos que as fibras é 

também referido por Quilhó et al. (1999) para a casca de Eucalyptus globulus. As fibras 

apresentam forma alongada e estão presentes em todas as imagens. Observou-se ainda, 

células de parênquima, células de parede fina, de tamanho e formato irregular (Fig.18b, 18c, 

18e, 18f; Fig.19a) com abundância de cristais na casca de eucalipto (Fig.18c, 18e, 18f) de 

forma trigonal ou romboédrica evidenciado por Quilhó (1998) para a Eucalyptus globulus e 

por Alfonso (1987) nas 21 espécies de eucaliptos estudadas. Chattaway (1953) refere que os 

cristais se encontram sempre associados às células de parênquima. Foram ainda observadas 

células expandidas de parênquima lenhificado de forma mais ou menos isodiamétrica sem 

parede lenhificada (Fig.18a; Fig.19b). Observou-se células esclerificadas da periderme, 

possivelmente células de felema, que não se dissociaram totalmente (Fig.19c e 19d). Estes 
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elementos celulares foram observados por Trockenbrodt (1994) para a casca de Betula 

pendula.  

 

 

ELEMENTOS CELULARES DA CASCA DE P. abies 

 

 

 

Figura 20 (a-h) Elementos dissociados da casca de P. abies - diferentes tipos de células. 
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ELEMENTOS CELULARES DA CASCA DE P. sylvestris 

 

 

 
Figura 21 (a-g) Elementos dissociados da casca de P. sylvestris – diferentes tipos de células. 

 

Para a casca de P. abies e P. sylvestris, coníferas, foi possível observar esclereídos isolados ou 

em aglomerado, com parede lenhificada e de forma essencialmente isodiamétrica (Fig.20f; 

Fig.21a). As fibras foram observadas apenas na casca de abeto (Fig.20a, 20d, 20f e 20h) não 

estando presentes na casca de pinheiro. Este facto é referido por Nunes et al. (1996, 1999) 

para as cascas de Pinus pinaster e Pinus pinea, respectivamente. Observou-se ainda, células 

de parênquima (Fig.19b), células de parede fina. Foram ainda notadas células expandidas de 

parênquima de forma mais ou menos isodiamétrica sem parede lenhificada (Fig.20c, 20e e 

20f). Observou-se também na casca de abeto células esclerificadas da periderme, 

possivelmente células de felema, que não se dissociaram totalmente (Fig.20e e 20g). 

Observou-se a presença de um traqueído com pontuações fenestriformes (Fig.21a), possível 

elemento de contaminação, característico da madeira de Pinus sylvestris. 
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A observação do material dissociado nas várias amostras permitiu verificar os seguintes 

resultados: 

 

� Não existir uma separação diferencial dos tecidos da casca ao longo das classes 

granulométricas, pela presença dos mesmos elementos celulares característicos de 

cada espécie, nas sete fracções. Para cada espécie estudada foram observados 

tecidos de suporte (fibras, fibroesclereído, esclereídos, células esclerificadas da 

periderme), tecidos de armazenamento (parênquima axial/radial) e em menor 

quantidade tecido condutor (elementos de tubo crivoso e células crivosas) que pela 

não lenhificação da parede é mais facilmente destruído no processo de dissociação 

da casca. 

 

� A partir do dissociado foi possível identificar e caracterizar morfologicamente os 

tecidos que compõem a casca que apesar de serem comuns aos grupos de espécies 

estudados diferem na forma, comprimento e largura como é evidenciado nas figuras.  

 
� Verificar a ausência de fibras na casca de pinheiro, sendo as funções de suporte 

garantidas pelos esclereídos. 
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4.2 FRACCIONAMENTO 

4.2.1 RENDIMENTO MÁSSICO 

Como método base para o aproveitamento da biomassa lenhocelulósica, as amostras de 

casca de eucalipto (E.globulus), bétula (B. pendula), abeto (P. abies), pinheiro-silvestre (P. 

sylvestris) e pinheiro-manso (P. pinea), foram fraccionadas (partículas inferiores a 10 mm) e 

o resultado do comportamento na redução de dimensões, expresso através da distribuição 

percentual das massas retidas em cada crivo, é apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Distribuição percentual das massas retidas em cada crivo após trituração das cascas de E. globulus, B. pendula, 

P. abies, P. sylvestris e P. pinea. 

Diâmetro da malha do 
crivo 

Rendimento Mássico % 

mesh (mm) E. globulus B. pendula P. abies P. sylvestris P. pinea 

>80 <0,180 13,87 3,41 2,45 2,30 2,20 
60-80 0,180-0,250 4,36 1,62 2,65 1,42 2,48 
40-60 0,250-0,425 5,24 3,86 2,89 2,24 3,33 
20-40 0,425-0.850 11,98 10,59 6,70 6,21 5,71 
15-20 0,850-1,00 2,98 3,69 3,00 2,19 2,33 
10-15 1,00-2,00 9,82 20,96 16,36 14,88 9,92 
<10 >2,00 51,75 55,87 65,95 70,74 74,03 

 

A partir da distribuição granulométrica das cascas trituradas, verificou-se que as cascas das 

espécies coníferas (P. abies, P. sylvestris e P. pinea) tiveram um comportamento idêntico, 

entre si, face ao processo de redução de dimensões a que foram submetidas (Fig.22). Foram 

obtidos elevados rendimentos das fracções de partículas muito grosseiras com diâmetro 

médio de 6 mm (entre 2 e 10 mm) (rendimento de 65,95 % obtidos com a casca da espécie 

P. abies, 70,74 % com a casca de P. sylvestris e 74,03 % com a casca de P. pinea) e com 

diâmetro médio de 1,5 mm (1 e 2 mm) (respectivamente 16,36 %, 14,88 % e 9,92 % com P. 

abies, P. sylvestris e P. pinea). As fracções com diâmetros menores apresentaram 

rendimentos, entre 1,5 e 7,0 %. 

 

Vázquez et al. (1987), com casca de P. pinaster, obteve também uma maior percentagem na 

dimensão superior (0,5-1,0 mm) com 37,6 % decrescendo para as partículas de menores 

dimensão.  
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Figura 22 - Distribuição percentual das massas retidas em cada crivo após trituração das 

cascas de coníferas P. abies, P. sylvestris e P. pinea. 

 

 

 

 

 

 

As cascas das espécies folhosas (E. globulus e B. pendula) apresentaram também um 

comportamento idêntico entre si em relação à trituração (Fig.23). Cerca de 50 % da massa 

do material moído (51,75 % casca de eucalipto e 55,87 % de bétula) é constituído por 

partículas com diâmetro médio de 6 mm e cerca de 11 % da massa por partículas com 

diâmetro médio de 0,638 mm (0,425-0,850 mm), no entanto a casca de eucalipto 

apresentou também elevada fracção mássica de finos (14 %) relativamente aos valores de 

rendimentos obtidos com a casca de bétula (3,4 %). 
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Figura 23 - Distribuição percentual das massas retidas em cada crivo após trituração das 

cascas de folhosas E. globulus e B. pendula. 

 
 

4.2.2 FORMA DAS PARTÍCULAS 

A morfologia das partículas produzidas após trituração da biomassa é um parâmetro que 

merece especial atenção nos processos industriais. Este parâmetro interfere sobretudo nos 

processos de compactação ou densificação do conjunto das partículas. A Figura 24 mostra a 

forma das partículas, da fracção granulométrica <10 mesh (diâmetro médio 6 mm), após 

trituração das cascas.  

 

Fazendo uma avaliação visual da imagem bidimensional das partículas obtidas após 

trituração, as partículas das cascas de pinheiro-silvestre e pinheiro-manso apresentam 

formas regulares poliédricas. A casca de abeto apresentou diferentes tipos de formas 

geométricas, desde formas alongadas, tipo fibra, a formas poligonais.  

 

A trituração da casca de eucalipto deu origem à formação de partículas de forma 

geométricas regulares alongadas, tipo fibra, e a casca de bétula produziu partículas com 

formas irregulares. 
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Figura 24 (a-e) Análise de imagem em microscopia óptica  da fracção granulométrica <10 mesh das cascas trituradas (a) 

Picea abies (L.) Karst.; (b) Pinus sylvestris L.; (c) Pinus pinea L.; (d) Eucalyptus globulus Labill.; (e) Betula pendula Roth. 

Análise de imagem em microscopia óptica. 

 

4.2.3 DENSIDADE APARENTE 

No presente trabalho as diferentes fracções granulométricas das cascas foram 

caracterizadas quanto a sua densidade aparente (Quadro 3). A densidade aparente relaciona 

a massa das partículas com a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros, 

indicando, entre outras características, o grau de porosidade do conjunto de biomassa e 

facilidade de compactação ou densificação do conjunto de partículas.  

 

 

Quadro 3 - Valores da densidade aparente (kg/m
3
) obtida com o conjunto de partículas de cada fracção granulométrica. 

 

Diâmetro da malha do 
crivo 

Densidade aparente kg/m3 

mesh (mm) E. globulus B. pendula P. abies P. sylvestris P. pinea 

>80 <0,180 160,8 311,3 197,3 174,3 293,68 

60-80 0,180-0,250 155,5 305,1 304,6 244,6 223,89 

40-60 0,250-0,425 189,9 300,7 300,1 237,2 211,62 

20-40 0,425-0.850 192,1 271,0 221,2 197,4 200,10 

15-20 0,850-1,00 143,8 262,4 271,4 191,9 272,45 

10-15 1,00-2,00 162,6 248,8 244,5 182,3 224,95 

<10 >2,00 181,2 239,0 270,1 186,3 209,58 

 média 169,4 ± 18,5 276,9 ± 28,9 258,5 ± 39,8 202,0 ± 27,6 233,8 ± 35,3 

 

c c c c 
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Os valores de densidade aparente mais baixos foram observados nas fracções 

granulométricas da casca de eucalipto obtendo-se um valor médio de 169,4 kg/m3 (variaram 

de 143,8 a 192,1 kg/m3) e os valores mais elevados nas fracções de casca de bétula, com um 

valor médio 276,9 kg/m3 (os valores variaram de 239,0 a 311,3 kg/m3). Com as cascas de 

pinheiro-silvestre, pinheiro-manso e de abeto, os valores médios de densidade aparente 

registados foram respectivamente 202,0 kg/m3, 258,5 kg/m3 e 233,8 kg/m3. Não se verificou, 

contudo, correlação directa esperada, entre os valores da densidade aparente e o diâmetro 

das partículas.  

 

A partir de dados encontrados na bibliografia sobre a densidade básica da casca das espécies 

em estudo: valores de densidade básica da casca de E. globulus entre 240 a 400 Kg/m3 

(Foelkel et al. 1990), casca de B. pendula valores de 559,3 kg/m3 (Bhat 1982), casca de P. 

abies valores entre 333 a 550 kg/m3 (Miles e Smith, 2009) e para a casca de pinheiro valores 

entre 330 a 450 kg/m3 (Miles e Smith, 2009). Pode-se verificar uma relação nos resultados da 

densidade básica e a densidade aparente do conjunto das partículas, como por exemplo, 

para o caso da casca de eucalipto com menor densidade básica quando comparada com a 

densidade básica das outras cascas, a densidade aparente resultante foi também menor 

relativamente às outras cascas. 
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4.2.4 VARIAÇÃO DO TEOR DE ELEMENTOS MINERAIS COM A VARIAÇÃO 

GRANULOMÉTRICA DAS CASCAS 

 

Os resultados dos valores médios do teor de cinzas em cada fracção, por espécie, estão 

sumarizados no Quadro 4.  

 

 

Quadro 4 - Teor de cinzas (% de massa seca) das cascas por classes granulométricas. 

 

Diâmetro da malha do 
crivo 

Cinzas % 

mesh (mm) E. globulus B. pendula P. abies P. sylvestris P. pinea 

>80 <0,180 25,78 3,41 5,29 17,25 1,52 

60-80 0,180-0,250 16,56 4,52 1,17 19,12 1,90 

40-60 0,250-0,425 16,40 2,49 3,67 9,72 1,50 

20-40 0,425-0.850 8,82 2,60 3,38 3,94 1,05 

15-20 0,850-1,00 11,47 2,13 3,44 3,48 1,01 

10-15 1,00-2,00 5,49 2,15 3,28 3,57 1,04 

<10 >2,00 5,07 2,16 3,23 3,39 1,05 

 média 12,8 ± 6,8 2,8 ± 0,8 3,4 ± 1,1  8,6 ± 6,4 1,3 ± 0,3 

 

 

Verificou-se para todas as cascas que houve uma tendência clara do enriquecimento em 

cinzas com o decréscimo das dimensões das partículas. Bridgeman et al. (2007) referem 

também que o teor em cinzas em diferentes resíduos agrícolas (palhas) tendem a aumentar 

na fracção granulométrica de dimensão mais fina. Resultados semelhantes foram descritos 

por Liu e Bi (2011) que verificaram que o teor de cinzas nas fracções granulométricas com 

partículas mais finas de casca de pinheiro foi superior à das fracções granulométricas mais 

grosseiras (4,0 % em partículas de dimensões entre 0,15 e 0,30 mm e 2,4 % em partículas de 

dimensões entre 0,40 e 0,95 mm). 
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Em síntese:  

� Para o conjunto de todas as cascas, mais de 50 % da massa de material moído é 

constituído por partículas grosseiras com diâmetro médio de 6 mm (entre 2 e 10 

mm). Rendimento superiores a 65 % para as cascas de coníferas (65,95 % para a 

casca de abeto, 70,74 % para a casca de pinheiro-silvestre e 74,30 % para a casca de 

pinheiro-manso) e rendimentos superiores a 50 % para as cascas de folhosas (51,75 

% para a casca de eucalipto e 55,87 % para a casca de bétula).  

 

� Não se verificou, correlação directa esperada, em termos de compactação e 

densificação, entre os valores da densidade aparente e o diâmetro das partículas. 

 

� Verificou-se correlação directa entre a densidade aparente e a densidade básica 

consultada. Densidades aparentes superiores resultaram de partículas cujas cascas 

apresentaram maior densidade básica.   

 
� Verificou-se um enriquecimento em elementos minerais das fracções de partículas 

de menor diâmetro. 
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4.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

4.3.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DAS CASCAS 

Realizou-se o estudo da determinação da composição química das cascas pela análise 

química somativa na qual se determinou a percentagem relativa de cada um dos principais 

grupos de componentes químicos. Ao realizar a análise química, esteve presente que para 

quantificar um determinado constituinte químico exige a sua separação dos restantes 

componentes.  

 

No Quadro 5 são apresentados os valores médios da composição química somativa das 

amostras de casca de Eucalyptus globulus Labill., Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst, 

Pinus sylvestris L. e Pinus pinea L. (média e desvio padrão da composição química das sete 

fracções granulométricas). 

 

Quadro 5 - Valores médios da composição química (% de massa seca de casca) e extracção alcalina com NaOH a 1% das 

diferentes espécies. 

 

 Composição química (%) 

 E. globulus B. pendula P. abies P. sylvestris P. pinea 

Cinzas 12,80(6,8) 2,78(0,8) 3,35(1,1) 8,64(6,4) 1,30(0,3) 

Extractivos      

   Total 7,23(2,5) 16,58(4,1) 22,69(1,8) 19,88(2,0) 24,70(6,3) 

   Diclorometano 0,96(0,8) 5,20(1,9) 5,20(1,1) 5,13(0,7) 2,73(0,5) 

   Metanol 0,26(0,1) 0,46(0,1) 0,52(0,2) 0,42(0,2) 0,40(0,2) 

   Etanol 1,43(0,4) 5,49(1,9) 5,69(1,3) 5,90(1,1) 15,00(6,3) 

   Água 4,58(1,3) 5,42(0,7) 11,27(0,7) 8,43(1,6) 6,56(1,5) 

Suberina 0,98 7,67 1,31 1,61 - 

Lenhinas      

   Total 26,42(5,3) 28,33(2,0) 28,06(2,6) 37,07(2,4) 34,80(7,6) 

   Klason 22,97(5,6) 26,38(1,8) 26,92(2,7) 35,78(2,2) 34,21(7,6) 

   Solúvel 3,45(0,5) 1,95(0,3) 1,14(0,2) 1,29(0,2) 0,58(0,1) 

Holocelulose 67,16(3,7) 50,97(8,8) 43,70(1,7) 35,84(2,2) 33,24(3,5) 

1 % NaOH 23,19(6,2) 35,11(10,4) 50,66(3,5) 43,13(2,8) 52,80(12,6) 
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O teor de cinzas foi, em média, 12,8 % (E. globulus); 2,8 % (B. pendula); 3,4 % (P. abies); 8,6 

% (P. sylvestris); 1,3 % (P.pinea). Estes valores médios de teor em cinzas estão dentro dos 

limites referidos para as cascas. Estudos referenciados na literatura referem teores de cinzas 

entre 1 a 4 % para casca de Pinus sylvestris (Werkelin et al. 2005; Saarela et al. 2005; Harju et 

al. 2002) e valores de 2,6 % para a casca de P. pinea (Nunes et al. 1999). Valores entre 2,3 % 

e 3,4 % foram referenciados por Werkelin et al. (2005) para a casca de várias espécies de 

Pinus. São referenciados teores médios de cinzas para a casca de Eucalyptus globulus entre 

1,6 % e 3,5 % (Pereira et al. 2010) e valores médios de 2,6 % para o Quercus cerris (Şen et al. 

2010). 

 

Neste estudo, o teor médio de cinzas obtido para a casca de E. globulus foi cerca de 1,3 

vezes superior ao das outras cascas e cerca de 3,5 vezes superior aos valores referenciados 

para a espécie por Pereira et al. (2010). Estes valores elevados poderão ser explicados pelo 

facto da amostra de casca de eucalipto ser proveniente do descasque mecânico em 

ambiente fabril, não tendo havido cuidados no manuseamento do material, podendo a 

amostra ter sido contaminada com material inorgânico, contrastando com o teor de cinzas 

da P. pinae proveniente do descasque manual em laboratório. 

 

As cascas podem ser consideradas materiais ricos em extractivos. Para o conjunto de todas 

as cascas, as cascas de coníferas apresentaram teores de extractivos totais mais elevados 

relativamente às cascas das folhosas, podendo ser considerados. O teor, de extractivos 

totais, mais baixo (7,2 %) foi observado na casca de eucalipto e o mais elevado (24,7 %) na 

casca de pinheiro-manso. 

 

Considerando a distribuição dos extractivos totais por solvente, verificou-se que os 

extractivos mais polares, removidos por etanol e água, constituem a maior parte dos 

extractivos correspondendo em média a 76 % dos extractivos totais. O valor mais baixo foi 

registado com a casca de bétula 66 % dos extractivos totais, correspondendo a 11 % dos 

extractivos em etanol e água da casca original, e um valor mais elevado de 87,3 % dos 

extractivos totais com a casca de pinheiro-manso correspondendo a 21,6 % dos extractivos 
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em etanol e água do material original. Observa-se portanto, de uma maneira geral, que o 

diclorometano e o metanol foram os solventes que menos compostos extractaram.  

Yemele et al. (2010) referem para a casca de Picea abies e Picea mariana teores de 

extractivos totais, respectivamente de 22,7 % e 21,4 %. Valentín et al. (2010) referem para a 

casca de Pinus sylvestris, valores de extractivos totais de 19,3 % e 20,7 %. Nunes et al. (1999) 

para P. pinea referem valores de 19,9 % e para a P. pinaster são referidos valores de 18,0 % 

(Vázquez et al. 1987), 16,6 % (Fradinho et al. 2002), 11,4 % (Nunes et al. 1996). Maiores 

teores de extractivos em solventes polares (etanol e água) foram observados também na 

casca de Pinus pinaster, cerca de 80 %, por Vázquez et al. (1987), e cerca de 78 % por 

Fradinho et al. (2002). Para a casca da espécie Pinus pinea, Nunes et al. (1999) observaram 

que cerca de 89 % dos extractivos totais foram obtidos na extracção com etanol e água.  

 

As cascas das espécies de coníferas, em estudo, apresentaram teores de lenhina total em 

média ligeiramente superiores relativamente às cascas de folhosas. Os teores médios de 

lenhina total foram, 26,4 % na casca de E. globulus, 28,3 % na de B. pendula, 28,1 % na de P. 

abies, 37,1 % na de P. sylvestris e 34,8 % na de P. pinea.  

 

 

Şen et al. (2010) para a casca de Quercus cerris, referem teores de lenhina total de 28,1 % e 

Kofujita et al. (1999) para a casca de Quercus mongolica  teores de 24,9 %. Valores de 

lenhina total entre 31,6 % e 43,7 % foram registados para cascas de algumas espécies de 

coníferas; 31,6 % e 31,9 % para a casca de Picea mariana (Geng et al. 2006; Yemele et al. 

2010); 33,2 % e 34,2 % para a casca de Pinus pinaster (Vázquez et al. 1987 e Fradinho et al. 

2002), e valores de 43,7 % citados por Nunes et al. (1986). Nunes et al. (1999) referem 

teores de lenhina de 37,5 % para a casca de Pinus pinea. 
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O teor de suberina das cascas foi inferior a 2 % (entre 0,98 % na casca de eucalipto e 1,6 % e 

na casca de pinheiro-silvestre) à excepção da casca de bétula que apresentou um teor 

comparativamente mais elevado, cerca de 7,7 %. 

 

Valores muito baixos de suberina foram também citados para a casca de Pinus pinaster (1,1 

a 1,6%, Nunes et al. (1996); 0,9%, Vázquez et al. (1987)).  

 

O teor de holocelulose foi, em média 67,2 % para a casca de E. globulus; 51,0 % para a de B. 

pendula; 43,7 % para a de P. abies; 35,8 % para a de P. sylvestris; 33,2 % para a de P. pinea. 

As folhosas apresentaram valores médios superiores ao das coníferas, cerca de 1,6 vezes 

superior.  

Estes valores de holocelulose estão dentro dos valores citados. Para a casca de Picea abies, 

valores de 54,8 % e 50,5 %, são referidos por Yemele et al. (2010) e Geng et al. (2006). Para o 

género Pinus, Vázquez et al. (1987), Fradinho et al. (2002) e Kofujita et al. (1999) referem 

para a casca de Pinus pinaster valores, respectivamente de 25,0 %, 32,1 % e entre 25,0 a 

32,1 %.  

Todas as cascas em estudo foram extraídas com NaOH a 1%. Verificou-se, que mais de 40 % 

da massa original das cascas de coníferas foi removida por lixiviação alcalina (50,67 % para a 

casca de P. abies; 43,13 % para a casca de P. sylvestris e 52,80 % para a casca de P. pinea). A 

casca de eucalipto e bétula apresentaram valores inferiores (23,20 % para a casca de E. 

globulus e 35,11 % para a casca de B. pendula). Os extractivos em NaOH 1 % são constituídos 

principalmente por compostos solúveis em soluções alcalinas, como sejam da remoção de 

compostos polifenólicos, suberina e da degradação de parte das hemiceluloses (Pereira et al. 

2010). Kofujita et al. (1999) referem num estudo com casca de cinco espécies valores de 

extracção com NaOH 1 % entre 43,6 % e 49,7 % para espécies coníferas e entre 33,9 % e 37,1 

% para espécies de folhosas. 
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Em síntese:  

� As cascas são materiais ricos em substâncias extractáveis. 

 

� Para o conjunto de todas as cascas, as espécies de coníferas apresentaram teores de 

extractivos totais mais elevados relativamente às cascas das folhosas. 

 

� Considerando a distribuição dos extractivos totais por solvente, verificou-se que os 

extractivos mais polares (etanol e água) constituem a maior parte dos extractivos 

totais em todas as cascas consideradas (de coníferas e folhosas). 

 

� As cascas das espécies de coníferas, em estudo, apresentaram teores de lenhina total 

em média ligeiramente superiores relativamente às cascas de folhosas.  

 

� O teor de suberina das cascas foi inferior a 2,0 % à excepção da casca de bétula que 

apresentou um teor mais elevado de 7,7 %. 

 
� As folhosas apresentaram valores médios de holocelulose superiores ao das 

coníferas. 

 
� Verificou-se, que mais de 30 % da massa original das cascas foi removida por 

lixiviação alcalina com NaOH 1 %. 

 
� O rendimento da extracção com NaOH a 1 % das cascas das coníferas foi superior ao 

das folhosas. 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DAS FRACÇÕES GRANULOMÉTRICAS DAS 

CASCAS 

Para o estudo da variação da composição química das cascas sujeitas a fraccionamento 

foram caracterizadas quimicamente três fracções granulométricas distintas: fracção de finos 

(F) fracção constituída por partículas com diâmetro inferior a 0,180 mm, fracção média (M) 

constituída por partículas com diâmetro médio 0,338 mm (0,250 mm e 0,425 mm) e fracção 

grosseira (G) constituída por partículas de diâmetro médio de 6 mm (2 mm e 10 mm).  

 

Nos Quadros 6 e 7 são apresentados os valores para a composição química das fracções 

granulométricas: F (finos), M (média) e G (grosseira) das cascas de folhosas (E. globulus e B. 

pendula) e das cascas de coníferas (P. abies, P. sylvestris e P. pinea). 

 

 

 

Quadro 6 - Composição química (% de massa seca) das cascas de folhosas, para a três fracções (F, M e G). 

 

  
E. globulus 

  
B. pendula 

Fracção F M G   F M G 

Cinzas 25,78 16,40 5,07 
 

3,41 2,49 2,16 

Extractivos 
       

   Diclorometano 2,74 1,03 0,64 
 

7,78 4,35 3,18 

   Metanol 0,48 0,30 0,18 
 

0,49 0,54 0,25 

   Etanol 2,10 1,36 1,18 
 

8,95 5,22 4,38 

   Água 7,28 4,40 3,79 
 

6,52 5,87 4,50 

   Total 12,6 7,09 5,79 
 

23,74 15,98 12,31 
1 % NaOH 19,82 14,07 -  5,50 10,30 - 

Suberina 
    

7,44 6,16 7,37 

Lenhina 
       

   Klason 35,05 26,36 19,07 
 

25,64 26,98 25,17 

   Solúvel 2,74 3,32 3,32 
 

1,46 1,77 2,40 

   Total 37,79 29,68 22,39 
 

27,10 28,75 27,57 

        
Holocelulose 64,43 64,65 72,39   38,54 56,69 57,67 

1 % NaOH 31,98 18,80 18,78   56,27 41,95 22,70 
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Quadro 7 - Composição química (% de massa seca) das cascas de coníferas, para a três fracções (F, M e G). 

 

  P. abies    P. sylvestris   P. pinea  

Fracção F M G   F M G   F M G 

Cinzas 5,29 3,67 3,23  17,25 9,72 3,39  1,52 1,50 1,05 

Extractivos            

Diclorometano 7,13 4,24 4,91  5,90 4,66 4,29  2,60 3,32 1,74 

   Metanol 0,55 0,52 0,30  0,61 0,51 0,17  0,64 0,25 0,85 

   Etanol 7,87 6,20 5,34  7,76 6,61 4,84  23,21 14,46 7,62 

   Água 10,83 10,46 11,67  9,95 7,71 9,91  7,25 5,55 9,85 

   Total 26,38 21,42 22,22  24,22 19,49 19,21  33,70 23,58 20,06 

1 % NaOH 39,92 38,72 -  31,61 35,69 -  28,67 26,61 - 

            

Lenhina            

   Klason 26,14 24,35 27,64  36,04 36,71 32,62  17,22 35,20 43,52 

   Solúvel 1,09 0,92 1,45  1,42 1,22 0,95  0,46 0,64 0,45 

   Total 27,23 25,27 29,09  37,46 37,93 33,57  17,68 35,84 43,98 

            

Holocelulose 45,59 41,54 43,97   33,26 35,63 38,64    30,21 31,45 38,07 

 

1 % NaOH 55,33 49,80 46,84  44,68 45,51 39,19  70,30 46,76 41,34 

 

 

 

 

Verificou-se na fracção de partículas mais pequenas (F), para todas as cascas, teores de 

cinzas mais elevados, diminuindo com o aumento do diâmetro das partículas (a cinzento na 

Figura 25). O teor de cinzas elevado na fracção de partículas finas foi sobretudo evidente nas 

cascas de eucalipto e pinheiro-silvestre, onde se obtiveram 25,78 % e 17,25 % de cinzas na 

fracção de finos e 5,07 % e 3,39 % na fracção grosseira. 
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Figura 25 - Teor de cinzas (% de massa seca) das cascas de E. globulus, B. pendula, P. abies, 

P. sylvestris e P. pinea, para a fracção fina (F), média (M) e grosseira (G). 

 

As Figuras 26 e 27 apresentam a variação do teor de extractivos totais em função da 

redução de dimensões das cascas de folhosas (Eucalyptus globulus Labill. e Betula pendula 

Roth) e coníferas (Picea abies (L.) Karst, Pinus sylvestris L. e Pinus pinea L.). 

 

 

 

 

Em todas as cascas, a fracção de finos (F) apresentou sempre teores de extractivos totais 

mais elevados relativamente às outras duas fracções, média (M) e grosseira (G). No caso da 

casca de eucalipto e de bétula as fracções com partículas mais pequenas (F), apresentaram 

valores de extractivos 2 vezes superiores, relativamente à fracção mais grosseira (G). No 

caso das cascas das espécies coníferas o aumento dos valores de extractivos com o 

decréscimo do diâmetro das partículas não foi tão significativo tendo-se registado um 

aumento de 1,2, 1,3 e 1,6 vezes superiores, respectivamente nas cascas de abeto, pinheiro-

silvestre e pinheiro-manso. 
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Figura 26 - Teor de extractivos totais (% de massa seca) das cascas de folhosas para a fracção 

fina (F), média (M) e grosseira (G). 

 

 

 

Figura 27 - Teor de extractivos totais (% de massa seca) das cascas de coníferas para a 

fracção fina (F), média (M) e grosseira (G). 

 

 

Nas três fracções granulométricas fina, média e grosseira da casca de bétula foram 

determinados os teores de suberina. O valor do teor de suberina nas três fracções foi 

idêntico, 7,4 %, 6,1 % e 7,3 % para o material da fracção F, M e G, respectivamente. 
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As Figuras 28 e 29 apresentam a variação do teor de lenhina em função da redução de 

dimensões das cascas de folhosas (Eucalyptus globulus Labill. e Betula pendula Roth) e 

coníferas (Picea abies (L.) Karst, Pinus sylvestris L. e Pinus pinea L.). 

Para as cascas de bétula, abeto e pinheiro-silvestre verificou-se que o teor de lenhina das 

fracções grosseiras foi semelhante ao observado nas outras duas fracções média (M) e 

grosseira (G). No entanto, observou-se na casca de eucalipto, um aumento do teor de 

lenhina com a diminuição do diâmetro das partículas (37,79 % na fracção F e 22,39 % na 

fracção G) e na casca de pinheiro-manso um comportamento contrário com a redução do 

teor de lenhina com a diminuição das partículas (17,68 % na fracção F e 43,98 % na fracção 

G). 

 

 

 

 

Figura 28 - Teor de lenhina total (% de massa seca) das cascas de folhosas para a fracção fina 

(F), média (M) e grosseira (G). 
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Figura 29 - Teor de lenhina total (% de massa seca) das cascas de coníferas para a fracção 

fina (F), média (M) e grosseira (G). 

 

 

 

 

As Figuras 30 e 31 apresentam a variação do teor de holocelulose em função da redução de 

dimensões das cascas de folhosas (Eucalyptus globulus Labill. e Betula pendula Roth) e 

coníferas (Picea abies (L.) Karst, Pinus sylvestris L. e Pinus pinea L.). Parece existir um 

enriquecimento ligeiro em holocelulose das fracções grosseiras relativamente às fracções 

mais finas, para todas cascas das espécies em estudo, excepto para a casca de abeto (Picea 

abies) onde não se verificou a tendência do teor de holocelulose com o aumento da fracção 

granulométrica. Por exemplo, na casca do eucalipto o teor de holocelulose na fracção de 

partículas menores (F) foi de 64,43 % e 72,39 % na fracção de partículas grosseiras.  
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Figura 30 - Teor de holocelulose (% de massa seca) das cascas de folhosas para a fracção fina 

(F), média (M) e grosseira (G). 

 

 

 

Figura 31 - Teor de holocelulose (% de massa seca) das cascas de coníferas para a fracção 

fina (F), média (M) e grosseira (G). 

O material das diferentes fracções, de todas as cascas foram extractadas com NaOH a 1%. 

Verificou-se que na fracção de partículas mais pequenas, fracção fina (F), da casca de 

pinheiro-manso mais de 70 % da massa original foi removida por lixiviação alcalina, mais de 

50 % na casca de bétula e abeto, mais de 40 % da massa original na casca de pinheiro-
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silvestre, e cerca de 32 % na casca de eucalipto. Na fracção grosseira (G) os rendimentos 

obtidos por lixiviação alcalina foram de 19 % na casca de eucalipto, 22 % na de bétula, 46 % 

na de abeto e respectivamente 39 % e 41 % para a casca de pinheiro-silvestre e manso (Fig. 

32 e 33). 

 

 

Figura 32 - Rendimentos de materiais obtidos a partir da extracção a 1 % de NaOH (% de 

massa seca) nas espécies de folhosas para a fracção fina (F), média (M) e grosseira (G). 

 

 

 

Figura 33 - Rendimentos de materiais obtidos a partir da extracção a 1 % de NaOH (% de 

massa seca) nas espécies de folhosas para a fracção fina (F), média (M) e grosseira (G). 
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Em resumo 

O processo de fragmentação de cascas de folhosas e coníferas provocou: 

 

� Aumento do teor de elementos minerais com a diminuição do diâmetro das 

partículas. 

 

� Enriquecimento em extractivos totais, com a diminuição do diâmetro das partículas. 

 
� Ausência de alteração significativa do teor de suberina na casca de bétula com o 

processo de fragmentação. 

 

� Ausência de alteração significativa dos teores de lenhina e de holocelulose com o 

processo de fragmentação das cascas. 

 
� Aumento dos rendimentos da extracção de NaOH 1 %, para todas as cascas nas 

fracções de partículas mais finas (rendimentos entre 32 % e 70 %). 
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4.5 SEPARAÇÃO POR FLUTUAÇÃO EM ÁGUA 

Neste trabalho foi realizada, para a fracção granulométrica grosseira (diâmetro médio das 

partículas 6 mm, >10 mesh) das cascas das espécies em estudo, uma separação por 

sedimentação e flutuação, tendo por objectivo obter camadas com diferentes composições.  

 

No Quadro 8 são apresentados os rendimentos obtidos das camadas leve e pesada para as 

cascas de eucalipto (E.globulus), bétula (B. pendula), abeto (P. abies), pinheiro-silvestre (P. 

sylvestris) e pinheiro-manso (P. pinea). 

 

 

Quadro 8 - Valores percentuais (% de massa seca) para a camada leve (flutuação) e pesada (sedimentação) das cascas de E. 

globulus, B. pendula, P. abies, P. sylvestris e P. pinea, separadas por flutuação em água. 

 Rendimentos por flutuação em água % 

 E. globulus B. pendula P. abies P. sylvestris P. pinea 

Leve  39,60 10,42 50,35 92,20 

Pesada 100,00 60,40 89,58 49,65 7,80 

 

 

 

 

No processo de separação para a obtenção de material com características físicas e químicas 

diferentes, verificou-se que a casca de bétula é composta por 40 % de material leve 

(material que flutuou) e 60 % de material pesado (material que sedimentou). Na casca de 

pinheiro-silvestre cerca de metade (50 %) da casca é composta por material leve. Com a 

casca de abeto foi obtido um rendimento em material leve de 10 % e o restante de material 

pesado. A casca de eucalipto assim como a casca de pinheiro-manso tiveram um 

comportamento diferente e contrário entre si, toda a casca de eucalipto sedimentou sendo 

portanto composta só por material pesado, e quase toda casca de pinheiro-manso flutuou 

sendo constituída por material maioritariamente leve (92 %), só cerca de 8 % de casca é que 

se depositou. 
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Foram caracterizadas as camadas, leve e pesada, da casca de B. pendula quanto ao seu teor 

de cinzas e extractivos, porque para a casca de bétula foi possível obter uma separação 

sólido-sólido do material com características físicas e químicas diferentes. No Quadro 9 são 

apresentados os valores. 

 

 

Quadro 9 - Teor de cinzas e extractivos (% de massa seca) para a camada leve e pesada da casca de B. pendula. 

Camadas Cinzas (%) Extractivos (%) 

  diclorometano etanol água total 

Leve 0,68 21,92 4,35 1,55 27,82 

Pesada 2,04 2,65 2,65 3,05 8,34 

 

 

Verificou-se que a camada pesada de casca de bétula (B. pendula) apresentou um teor em 

cinzas superior (2,04 %) em relação à camada leve (0,68 %). Relativamente ao teor de 

extractivos totais, a camada leve apresentou um conteúdo 3,3 vezes superior (27,82 %) em 

relação à camada pesada (8,34 %) de extractivos totais. Os extractivos da camada leve são 

maioritariamente solúveis em diclorometano (78 % dos extractivos totais correspondendo a 

21,92 % dos extractivos desta camada). As substâncias solúveis em etanol e água 

representam cerca de 22 %. Na camada pesada, as substâncias solúveis em etanol e água 

representam cerca de 68 % dos extractivos totais e, 32 % dos extractivos totais 

corresponderam à camada de substâncias solúveis em diclorometano.  
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Em síntese 

 

A partir da separação de diferentes materiais constituintes das cascas verificou-se que: 

 

� Toda a casca de eucalipto sedimentou. 

� Quase toda a casca de pinheiro-manso flutuou.  

� Cerca de 40 % do material da casca de bétula flutuou.  

� Cerca 90 % da casca de abeto sedimentou. 

� Cerca de 50 % do material da casca de pinheiro-silvestre é material pesado. 

� A casca de bétula e pinheiro-silvestre apresentaram várias características físicas e 

químicas diferentes para a mesma fracção de material. 

 

Para a casca de B. pendula:  

 

� A camada leve apresentou um teor em cinzas inferior em relação à camada pesada. 

� A camada leve é mais rica em extractivos, sobretudo em substâncias solúveis em 

diclorometano. 

� Na camada pesada os extractivos polares representam mais de 60 % dos extractivos 

totais. 
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5 NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Caracterização anatómica de tecidos das cascas  

 

Da observação do material dissociado das amostras de casca (Eucalyptus globulus, Betula 

pendula, Picea abies e Pinus sylvestris) permitiu as seguintes conclusões: 

 

� A dissociação da casca permite-nos observar com facilidade os tecidos de suporte 

(fibras, fibroesclereído, esclereídos, células esclerificadas da periderme), tecidos de 

armazenamento (parênquima axial/radial) mas não é muito eficaz na observação do 

tecido condutor (elementos de tubo crivoso e células crivosas) que pela não 

lenhificação da parede celular é mais facilmente destruído no processo de 

dissociação. 

� Não existiu uma separação diferencial dos tecidos da casca ao longo das classes 

granulométricas, verificando-se sempre a presença dos mesmos elementos celulares 

característicos de cada espécie, nas sete fracções. 

 

 

Fraccionamento das cascas 

Do processo de fraccionamento das cascas os resultados permitiram as seguintes 

conclusões: 

 

� Para o conjunto de todas as cascas, mais de 50 % da massa de material moído é 

constituído por partículas grosseiras com diâmetro médio de 6 mm.  

� Não existiu correlação directa entre os valores da densidade aparente e o diâmetro 

das partículas. 

� As fracções de partículas de menor diâmetro apresentam um enriquecimento em 

elementos minerais. 
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Composição química das cascas 

� As cascas de coníferas apresentaram teores de extractivos totais mais elevados que 

as cascas de folhosas. 

� Os extractivos mais polares (etanol e água) constituem a maior parte dos extractivos 

totais em todas as cascas consideradas (de coníferas e folhosas). 

� As cascas de coníferas apresentaram teores de lenhina total em média ligeiramente 

superiores às cascas de folhosas. 

� A bétula foi a casca que apresentou teor de suberina mais elevado cerca de 7,7 %. 

� As folhosas apresentaram valores médios de holocelulose superiores ao das 

coníferas. 

� Mais de 30 % da massa original das cascas foi removida por lixiviação alcalina com 

NaOH 1 %. 

� O rendimento da extracção com NaOH 1 % das coníferas foi superior ao das folhosas. 

 

 

Composição química das três fracções granulométricas 

 

O processo de fragmentação das cascas provocou: 

 

� Aumento do teor de elementos minerais nas fracções finas. 

� Aumento do teor de extractivos totais nas fracções com menor diâmetro. 

� Aumento do rendimento de extracção com NaOH 1 %, nas fracções finas.  

� Não se verificou alteração significativa do teor de a suberina, na casca de bétula, com 

o processo de fragmentação. 

� Não se verificou alteração significativa dos teores de holocelulose com o processo de 

fragmentação. 
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Separação por flutuação e caracterização química das fracções da casca de bétula 

 

A partir da separação das cascas verificou-se que: 

 

� É possível separar em duas fracções sólido-sólido, as cascas de bétula e pinheiro-

silvestre. Para as restantes cascas, as diferentes partículas que as constituem, 

apresentaram uma única densidade.  

 

Da caracterização das fracções leve e pesada da casca de B. pendula verificou-se que: 

  

� A fracção pesada apresentou um teor em cinzas superior. 

� A fracção leve é mais rica em extractivos totais. 

� A fracção leve é mais rica em substâncias solúveis em diclorometano e a fracção 

pesada em substâncias solúveis em etanol e água. 

 

 

 

 

Este estudo traz um conhecimento adicional sobre a especificidade da casca de cinco 

espécies florestais, contribuindo para uma potencial aplicação mais eficiente deste 

recurso. 
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6 PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A análise dos resultados obtidos permitem perspectivar futuras investigações para efeitos de 

aplicação prática efectiva que possam responder e clarificar algumas questões nesta área. 

Para complemento do presente trabalho, sobressaem os pontos seguintes: 

 

• Determinação da composição química das cinzas; 

• Determinação da composição química dos extractivos; 

• Determinação da constituição dos extractivos das coníferas e das folhosas; 

• Quantificação dos açúcares libertados pela hidrólise ácida durante a determinação da 

lenhina; 

• Determinação dos valores de suberina da “camada leve”; 

• Optimização de técnicas e procedimentos envolvidos na operação de recolha e 

transporte das cascas, usando como variável de estudo o modo de recolha e 

transporte de cascas. 
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ANEXOS 
 
Quadro anexo 6 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca de E. globulus para as sete fracções 

granulométricas. 

E. globulus >80 60-80 40-60 20-40 15-20 10-15 <10 

Cinzas 25,78 16,56 16,40 8,82 11,47 5,49 5,07 

Extractivos        

   Diclorometano 2,74 0,83 1,03 0,45 0,48 0,56 0,64 

   Metanol 0,48 0,35 0,30 0,18 0,23 0,10 0,18 

   Etanol 2,10 1,83 1,36 1,31 1,07 1,15 1,18 

   Água 7,28 5,86 4,40 3,52 3,55 3,67 3,79 

   Total 12,60 8,87 7,09 5,46 5,33 5,48 5,79 

Suberina        

Lenhina        

   Klason 35,05 23,03 26,36 18,31 20,39 18,56 19,07 

   Solúvel 2,74 3,03 3,32 3,79 4,15 3,81 3,32 

   Total 37,79 26,05 29,68 22,10 24,54 22,37 23,39 

 
Holocelulose 

 
64,43 

 
- 

 
64,65 

 
- 

 
- 

 
- 

 
72,39 

        

 
 
 
Quadro anexo 7 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca da B. pendula para as sete fracções 

granulométricas. 

B. pendula >80 60-80 40-60 20-40 15-20 10-15 <10 

Cinzas 3,41 4,52 2,49 2,60 2,13 2,15 2,16 

Extractivos        

   Diclorometano 7,78 7,58 4,35 3,25 3,51 6,78 3,18 

   Metanol 0,49 0,57 0,54 0,52 0,59 0,26 0.25 

   Etanol 8,95 7,87 5,22 4,62 3,62 3,76 4,38 

   Água 6,52 5,63 5,87 5,45 5,57 4,43 4,50 

   Total 23,74 21,65 15,98 13,83 13,29 15,23 12,31 

Suberina 7,44 8,17 6,16 2,84 12,19 9,50 7,37 

Lenhina        

   Klason 25,64 22,96 26,98 28,31 26,98 28,64 25,17 

   Solúvel 1,46 1,64 1,77 1,96 2,05 2,35 2,40 

   Total 27,10 24,60 28,75 30,27 29,03 30,99 27,57 

        

Holocelulose 38,54 - 56,69 - - - 57,67 

1% NaOH solub 56,27 37,05 41,95 28,83 28,73 30,27 22,70 
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Quadro anexo 8 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca de P. abies para as sete fracções 

granulométricas. 

P. abies >80 60-80 40-60 20-40 15-20 10-15 <10 

Cinzas 5,29 1,17 3,67 3,38 3,44 3,28 3,23 

Extractivos        

   Diclorometano 7,13 5,09 4,24 5,60 5,92 3,49 4.91 

   Metanol 0,55 0,63 0,52 0.59 0,82 0,26 0,30 

   Etanol 7,87 6,87 6,20 5.40 4,18 3,98 5,34 

   Água 10,83 11,27 10,46 10,86 10,96 12,87 11,67 

   Total 26,38 23,86 21,42 22,45 21,88 20,60 22,22 

Suberina        

Lenhina        

   Klason 26,14 26,47 24,35 29,28 31,56 23,02 27,64 

   Solúvel 1,09 1,13 0,92 1,00 0,92 1,45 1,45 

   Total 27,23 27,60 25,27 30,28 32,48 24,47 29,09 

 
Holocelulose 

 
45,59 

 
- 

 
41,54 

 
- 

 
- 

 
- 

43,97 

        

 
 
 
Quadro anexo 9 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca de P. sylvestris para as sete fracções 

granulométricas. 

P. sylvestris >80 60-80 40-60 20-40 15-20 10-15 <10 

Cinzas 17,25 19,12 9,72 3,94 3,48 3,57 3,39 

Extractivos        

   Diclorometano 5,90 5,47 4,66 5,95 5,43 4,24 4,29 

   Metanol 0,61 0,48 0,51 0,51 0,54 0,10 0,17 

   Etanol 7,76 6,75 6,61 4,13 5,37 5,87 4,84 

   Água 9,95 6,88 7,71 8,72 5,74 10,09 9,91 

   Total 24,22 19,58 19,49 19,31 17,08 20,30 19,21 

Suberina        

Lenhina        

   Klason 36,04 35,31 36,71 38,67 38,36 32,74 32,62 

   Solúvel 1,42 1,50 1,22 1,31 1,51 1,12 0,95 

   Total 37,46 36,81 37,93 39,98 39,87 33,86 33,57 

 
Holocelulose 

 
33,26 

 
- 

 
35,63 

 
- 

 
- 

 
- 

 
38,64 
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Quadro anexo 10 - Composição química somativa (% de massa seca) da casca de P. pinea para as sete fracções 

granulométricas. 

P. pinea >80 60-80 40-60 20-40 15-20 10-15 <10 

Cinzas 1,52 1,90 1,50 1,05 1,01 1,04 1,05 

Extractivos        

   Diclorometano 2,60 2,57 3,32 3,25 2,87 2,76 1,74 

   Metanol 0,64 0,22 0,25 0,27 0,35 0,25 0,85 

   Etanol 23,21 25,71 14,46 11,53 11,84 10,66 7,62 

   Água 7,25 6,70 5,55 5,29 5,35 5,94 9,85 

   Total 33,70 35,20 23,58 20,34 20,41 19,61 20,06 

Suberina        

Lenhina        

   Klason 17,22 32,87 35,20 36,00 36,41 38,26 43,52 

   Solúvel 0,46 0,65 0,64 0,65 0,63 0,60 0,45 

   Total 17,68 33,52 35,84 36,66 37,03 38,86 43,98 

        

Holocelulose 30,21 - 31,45 - - - 38,07 

        

 
 
 
 
 
 

 


