
11/21/2019

1

Variação radial da composição química da 

madeira de Pinheiro manso

Ana Alves

"O Pinheiro Manso e o Pinhão - Mais conhecimento, Melhor gestão"

Ciclo de Sessões CEF: Da Investigação à Aplicação

Objetivos:

♦ Estudo da variabilidade da composição química

• Variabilidade cerne / borne

• Variabilidade anual (Lenho de inicio (Li) / fim de estação (Lf))

Depende de uma série de fatores:
♦ espécie,
♦ genéticos,
♦ localização geográfica …

Conhecimento da composição química da madeira

Polissácaridos

Lenhina

Celulose

Hemiceluloses

Componentes estruturais 
das paredes celulares

Extrativos
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Composição química
Métodos de química húmida 

Tradicionais métodos laboratoriais

Métodos são demorados,

caros, requerem mão-de-
obra intensiva e
qualificada e quantidades
de amostra que nem

sempre estão disponíveis.

Material e métodos

Diminuir 
tamanho 
partículas

1) Moagem

Determinação 
do teor em 
extrativos

(1 semana)

2) Extraçõo

Determinação 
do teor de 

lenhina

(2 dias)

3) Método Klason

Pirólise analítica (Py-GC/FID)

próximo (FT-NIR)

Caracterização composição química
Métodos expeditos não destrutivos 

médio (FTIR - ATR)

Impressão digital da 
composição química

Espectroscopia de infravermelho
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Pirólise analítica (Py-GC/FID)

Vantagens:
• simplicidade de preparação das 

amostras (moagem e extração)

• reduzido tempo de análise 60 min.

• quantidades muito reduzidas de      

amostras (≅0.075 mg)

• método de referência para FTIR/NIR

1) Pesagem ± 0.075 mg
barqueta de quartzo

Próximo (FT/NIR) Médio (FTIR/ATR)

Espectroscopia de infravermelho 

♦ simplicidade de preparação das 

amostras (moagem e extração)

♦ reduzido tempo de análise 1 min.

♦ líquidos

Vantagens:

♦ quantidades reduzidas 

de amostras

350 mg

1.5 g 
20 mg

♦ madeira sólida

Pirólise analítica (Py-GC/FID)

Syringyl (S)

OH

R

OCH3CH3O

OH

R

ρ -Hydroxyphenyl (H)

OH

R

OCH3

Guaiacyl (G)

Cromatograma típico  de uma resinosa

Polissacáridos
• cP pentoses
• cH hexoses
• c desconhecido

Monómeros da lenhina
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Teor de lenhina= (H + G) / (c + cP+ cH + H + G) × 100
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Espectroscopia de infravermelho médio

In: Relatório - Condução de Povoamentos de Pinheiro

Manso e Características Nutricionais do Pinhão (Projeto

AGRO 945, 2008)
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Espectro pinhão
Espectro madeira

a24a32

5 anéis de borne (de 4 em 4 anos) 6 anéis de cerne (de 2 em 2 anos)

a2

a4a6a8a10a12a20 a16a28

Lenho início estaçãoLenho fim estação

Material e métodos

Amostragem:

5 árvores – 34 e 55 anos (Herdade da Canha – Vendas Novas)

Do disco da base retirou-se um provete de ± 2cm
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Resultados

Teor de extrativos lenho início / lenho final

Anéis cerne Anéis borne

A grande diferença no

teor de extrativos é

entre cerne e borne

Resultados
Extrativos

Os extrativos em

diclorometano contribuem

com 80% dos extrativos

totais, seguido do etanol

(15-20%) e água (5-7%).

Os extrativos em 
diclorometano são 
dominados por 
compostos do tipo 
resínico

A maior contribuição dos extrativos 

é no uso da madeira solida 

Aumentando a sua 
durabilidade natural 
(proteção contra 
agentes exteriores)

Funcionando como repelente 

contra xilófagos

Extrativos do Cerne

Lenho início / final
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Resultados

Os extrativos em água

contribuem com 40% dos

extrativos totais, seguido

do etanol (30%) e

diclorometano (25-27%).

Extrativos do Borne

Lenho início / final

Anéis cerne Anéis borne

Variação radial lenhina entre anéis e intra-anel

Anéis cerne Anéis borne

2007

2006

20072006
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Anéis cerne Anéis borne

Lenho de compressão

a2

a4 a6 a8 a12 a16 a20 a24 a28 a32 a36 a40

8 anéis de borne 
(de 4 em 4 anos)

4 anéis de cerne 
(de 2 em 2 anos)

Anéis cerne Anéis borne
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Lenho final
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Lenho final
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Variação do teor de lenhina entre árvores  

Cerne e Borne
Variação média 1.4 %

Lenho de início e lenho final
Variação média 2 %

Mean; Box: Mean±SD; Whisker: Min-Max
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Maior variação dentro da árvore que entre árvores

Junho
Julho
Agosto

Separação entre pinhões colhidos na mesma árvore em 
diferentes meses, diferentes estágios de maturação 

Outubro

Análise em componentes principais

Variabilidade composição da química dos pinhões
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Separação entre pinhões colhidos em 2 árvores no mês (Outubro) 

Análise em componentes principais

Árvore 1

Árvore 2

Conclusões:

♦ Detetar a origem geográfica dos pinhões

♦ Detetar a espécie dos pinhões

http://www.iniav.pt/fotos/editor2/caracteristicas_nutricionais_do_pinhao.pdf

Trabalhos futuros:

- Variabilidade química da madeira:

- Teor extrativos totais no cerne são em média 26 % superiores aos do borne;

- Extrativos em diclorometano contribuem com 80% do total de extrativos no cerne;

- Teor em lenhina - 1.4 % superior no cerne que no borne 

- 2% superior no lenho de início que no final;

- Existe maior variação dentro da árvore que entre árvores.

- Variabilidade química dos pinhões:

- Verificou-se que a  análise em componentes principais em combinação com a espectroscopia de 

infravermelho pode ser uma ferramenta útil na discriminação ao nível da árvore e entre árvores.
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Obrigada


