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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE UTILIZAÇÃO DA MADEIRA DE EUCALIPTO PARA 

SERRARIA 
 

EUCALYPTUS IMPROVEMENT FOR LUMBER PRODUCTION 
 

François S. Malan* 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
 Eucalyptus grandis was introduced into South Africa about 85 years ago mainly to serve as a 
source of mining timber. Today this species is by for the most important eucalypt planted in the South 
Africa comprising about 72% of the total plantation area under eucalypts. The total area under this 
species is estimated at just over 380 000 hectares which is 29% of the total afforested area. About 85% 
of the total volume of wood produced each year is consumed by the pulp and mining industries of which 
about 50% is consumed by the pulp and paper industry. The remaining 15% is mainly used for the 
production of sawn timber and poles. 
 A breeding programme for E. grandis was started in South Africa in 1962. For many years the 
selection criteria were mainly good tree and growth characteristics, resistance to pest and disease, 
adaptability, and low levels of growth stress, spirality and brittle heart. Despite a need to include wood 
properties in breeding programmes, basic wood properties were not seriously considered in breeding 
programmes for many years, mainly because tree breeders did not know what the requirements were of 
the various timber processing industries. 
 At present there is a growing demand by the wood processing industry to change and improve 
the quality of the South African E. grandis timber resource as the wood of this species is put to a wider 
use. 
 The objective of this paper is to discuss briefly existing knowledge with regard to the wood 
properties and qualities of E. grandis, as well as methods applied up to now to improve the quality of 
the wood. 
 
VARIATION AND INTER-CORRELATION BETWEEN WOOD PROPERTIES 
 
 In Eucalyptus grandis density increases rapidly with increasing distance from the pith; 
especially in the zone of juvenile wood (Taylor, 1973a and 1973b; Sardinah, 1974; Stöhr and Mackay, 
1983; Malan, 1988b; Bhat et al., 1990). In areas of fast growth, such as South Africa, juvenile wood is 
of considerable importance as it constitutes a large proportion of the stem and is therefore an important 
source of variation. The radial increase in density, however, becomes less pronounced with increasing 
height (Malan, 1988b; Taylor, 1973b). 
 Variations in density along the stem are less consistent than those in the radial direction. As the 
cylinder of juvenile wood extends from the base of the stem to the top, the proportion of juvenile wood 
over the cross-section of the slem increases. As a result of this a decrease in density often occurs in 
many species, especially in softwoods. In E. grandis, however, density commonly increases with height 
above ground level although an initial decline may sometimes be present (Taylor, 1973a and 1973b; 
Stöhr and Mackay, 1983; Bhat et al., 1990). 
 

                                                 
* Division of Forest Science and Technology, CSIR, P.O. Box 395, Pretoria, South Africa. 
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 Fibre length, diameter and wall thickness increase rapidly with increasing distance from the pith 
levelling off after about 8 to 15 years (Malan and Gerischer, 1987; Bhat et al., 1990). Height in tree has 
little effect on fibre length, while fibre diameter increase with height in tree to about mid-height 
followed by a decrease higher up (Taylor, 1973a and 1973b; Bhat et al., 1990). 
 Between-tree differences in fibre length, though small, were found statistically significant while 
differences in fibre diameter were small and non-significant (Taylor, 1973b). Bhat et ai. (1990) observed 
no significant difference in fibre length between trees. As fibre-wall thickness is closely related to wood 
density, variation in wall thickness from tree to tree and within individual trees is similar to the patterns 
of density variation. 
 Vessel diameter increases with increasing distance from the pith while vessel frequency declines. 
The proportions of the various tissue types change relatively little with age and height above ground 
level (Wilkes, 1988; Malan and Gerischer, 1987; Sardinah, 1974; Taylor, 1973a and 1973b). 
The inter-correlations between wood properties were studied by Malan (1991) using material obtained 
from an 8,5-year-old E. grandis diallel progeny trial consisting of72 full-sib families. Of the 55 
phenotypic correlation coefficients computed between all possible pairs of variables, 31 were significant 
at the 5% level of probability or higher. A summery of these results are given in Table 1. Results of a 
factor analysis that was subsequently performed to increase interpretability and to find the most suitable 
variables to describe wood property variation, indicated that about 82% of the total variation in the basic 
wood properties of E. grandis can be described by wood density, fibre length and vessel diameter. 
 
Table 1: Correlations between some wood properties (n=141) (From: Malan, 1991) 
 

 
 

FACTORS AFFECTING WOOD PROPERTIES AND VARIATION PATTERNS 
 
Silvicultural effects 
 
 The control of stand density, either through initial spacing or thinning or a combination of the 
two, are silvicultural practices strongly influencing both tree growth and wood formation. Assuming that 
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nutrient and water availability is similar, the individual trees of widely-spaced and/or thinned stock will 
grow faster than crowded trees. 
 Because of the impact that thinning has on crown development and growth rate, it can have a 
significant effect on wood formation. It is often believed that one effect of thinning is an increase in the 
size of the juvenile core, suggesting that thinning could result in wood of lower density, shorter fibres, 
higher longitudinal shrinkage upon drying, and a higher lignin content. 
 Studies carried out by Malan and Hoon (1992b) indicated that density variation patterns in E. 
grandis are significantly affected by the degree of suppression, having a pronounced inverse effect on 
wood uniformity. The density of suppressed trees increases rapidly with increasing distance from the 
pith, showing no strong tendency to level off towards the bark. On the other hand, the wood of trees 
growing more freely reaches maximum density levels fairly early in life, resulting in a stem with a large 
a proportion of mature wood of relatively uniform density. As a result of this the weighted mean density 
of trees increases with a decrease in the degree of suppression. 
 Fibre length and its variation across that radius is not significantly affected by thinning. However, 
owing to the good positive correlation that exists between wood density and fibre wall thickness (Malan, 
1991), it can be expected that the less the tree is suppressed, the larger the proportion of thick-walled 
fibres that will be produced. 
 Vessel and ray sizes and their proportions are not greatly affected by thinning intensity, while 
vessel proportion tends to increase with increasing thinning intensity. 
 
Genetic effects 
 
 Large between-tree variations in wood properties are known to exist between trees of this species, 
even among trees growing within a uniform site (Malan, 1988d). These variations appear not to correlate 
reliably with changes in specific factors of the environment, such as temperature, altitude, latitude, 
rainfall and soil properties (Wilkes, 1988; Taylor, 1973a; Bhat et al., 1990) suggesting that a 
considerable proportion of the variation must be due to genetic effects. 
 Studies carried out by Malan (1988d) revealed significant genetic variations for wood density, 
spirality, proportional volume of the various tissue types, vessel frequency, fibre length and growth 
stresses. Heritability estimates (h2) varied from 0,30 to 0,54. A highly significant negative genetic 
correlation of rate of growth with density and fibre length, were found suggesting that selection for 
increased rate of growth may have a prejudicial effect on these properties. 
 
NATURAL DEFECTS COMMON TO Eucalyptus grandis 
 
Knots 
 
 Although plantation grown E. grandis usually exhibits good self-pruning properties, branch-
shedding in the lower portions of the stem only starts taking place two to three years after dying. These 
branches give rise to sound knots for 50 to 70 mm of their length from the pith, often with a deep check 
along the line of their own pith while their distal ends are usually dead and decayed, often with a plug of 
corky tissue mixed with kino at their ends. These knots occur mainly in the juvenile wood, causing 
serious degrade on boards cut from the centre of the stem. Cross-fractures are often present in 
association with these knots (de Villiers, 1973). In mature trees the branches are usually large and 
scattered in the crowns giving rise to large, tight knots. In sawn timber these knots usually develop 
checks during seasoning. 
 
Kino rings 
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 Almost all eucalypts produce kino and it is mostly enclosed in ducts or veins, and pockets. It 
exhibits the general characteristic of being a viscous yet mobile orange-coloured exudation which, on 
exposure to air, becomes a hard, dark-coloured, amorphous, glasslike substance. 
 Damage caused to the vascular cambium results in the development of numerous tangentially 
arranged rows of traumatic kino veins which follow the growth ring. These rows of veins are referred to 
a kino rings. In E. grandis they are infrequently present and in general do not constitute a defect of 
much significance. 
 
Spiral and distorted grain 
 
 Interlocked grain, consisting of zones of wood with alternating spiral grain, is often observed in 
radially sawn E. grandis boards, giving it an attractive striped figure. However, if the grain angle in the 
alternating spiral grained zones deviates more that 4-5 from vertical axis of the board, it is difficult to 
obtain a smooth surface except by sanding (de Villiers, 1973). 
 Excessively wild, distorted or spiral grain seldom occur in South African grown E. grandis and 
is therefore not a serious problem. 
 
Growth stresses and brittle heart 
 
 High levels of growth stress in South African eucalypts are undoubtedly the most serious growth 
phenomenon affecting wood quality, product yield and product dimensions. A reduction in stress levels 
in tree stems would certainly be by far the most important improvement that can be made regarding 
many eucalypt species, as the impact on the wood processing industry will be impressive. 
 Growth stresses develop in trees as they grow, a phenomenon that eventually manifests itself 
when the tree is felled, cut into logs and converted into boards. Severe splitting develops in log ends 
following cross-cutting while further splitting and distortion takes place during conversion into sawn 
boards. In veneer logs splitting often renders eucalypt logs useless for peeling. 
 According to theory growth stresses are generated within woody tissue as a result of the tendency 
of differentiating cells to contract during cell maturation. Since each layer of cells added to the stem is 
laid down in a state of tension, it has a cumulative effect, with the result that counterbalancing 
compressive forces in the central part of the stem may eventually exceed the maximum crushing 
strength of wood, causing numerous slip planes and compression failures; a condition generally known 
as "brittle heart"; a common problem experienced especially by hardwood sawmillers. 
 The presence of this defect has a very significant effect on the quality and yield ot the end-
product. Brittle wood is unattractive and low in strength. Sawn boards containing brittle wood often 
emerge from the sawing machine in a fractured condition as they are not capable of withstanding the 
shocks caused by the sawing operation. 
 
Factors affecting growth stress levels 
 
Pruning 
 
Growth stresses do not seem to be affected by live pruning. Studies on a 12-year old E. grandis pruning 
experiment conducted in Zululand, indicated a sharp increase in degrade due to spring, which appeared 
to be directly proportional to pruning intensity (Lückhoff, 1967). This finding led to the conclusion that 
live pruning might increase growth stress levels. However, an investigation carried out on material 
collected when the same field trial was terminated at the age of 25 years, indicated no significant 
relationship between pruning intensity and the degree of log end splitting or sawn timber lost due to 
splitting (Bredenkamp et al., 1980). 
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Effect of growth rate 
 
 Log end splitting in South African grown E. grandis is characterised by an enormous between-
tree variation. Apart from a very large variation between trees growing under apparently uniform 
conditions, large variations have also been experienced between groups of trees growing under similar 
climatic conditions but on different site qualities. Differences have also been found between 
geographical areas (Malan, 1979a). 
 Fast grown trees seem to be more prone to end splitting and this may explain why splitting in 
trees from good quality sites tend to be more severe. End splitting measurements carried out on material 
obtained from a good quality site on average exhibited twice as much splitting as compared with that 
obtained from a closely poor quality site of similar age (Malan, 1984a). However, differences in growth 
rate only accounted for a small proportion ofthe enormous between-tree variation which existed within 
each of the two sites (Malan, 1988a and c). 
Results of recent studies, however, indicated that the degree of splitting in log ends increases with 
increasing growth rate, but if the amount of splitting is corrected according to log size, the proportion of 
the log end that is affected by end splits remains the same irrespective of the size of the log (Malan, 
1992b). 
 
Mechanical factors 
 
 As indicated before marked differences in end splitting are normally found between E. grandis 
trees growing within the same general environment. Although thinning regimes aim to maintain 
uniformity in spacing among the residual trees in general, existing thinning practices do not accomplish 
absolute spacing uniformity throughout the life of a stand. From fairly early in the life of a stand a 
between-tree variation exists in growing space for the crowns and particularly exposure to lateral wind 
forces and light, and the availability of soil moisture content. 
 Possible relationships between the crown, the centre where wood formation is regulated, and 
growth stresses have been investigated for South African grown E. grandis (Malan, 1988c). Multiple 
regression analyses were used to study the relationship between mean tree splitting (the value used as an 
indirect measure of the level of growth stress in the tree) and a number of crown and tree properties. 
 Results of this study indicated that factors of environment which affect crown development and, 
in turn, exert variations in wood quality, have no signiticant effect on the level of growth stresses 
generated in the tree. This suggests that silvicultural practices may no be an effective tool for reducing 
the level of growth stress in trees since factors other than those of environment seem to be principally 
involved. 
 
Seasonal effects 
 
 Several studies indicated a strong seasonal variation in growth stress levels. Investigations 
carried out in Australia on Cryptocarya erythroxylon and in South Africa on Eucalyptus grandis 
revealed that growth stresses are higher during the wet season when soil water is freely available (Hillis, 
1978; Malan, 1984a). Studies carried out on E. grandis in the Tzaneen area, however, showed the 
degree of end splitting to be the most severe during the hot and dry first half of the summer before the 
start of the summer rains (Malan, 1984a). This lead to the conclusion that higher than normal levels of 
growth stresses are generated during periods when trees are growing actively under conditions of severe 
soil moisture shortage. 
 Growth stress measurements carried out in Japan on Cryptomeria japonica showed significantly 
lower values during the period of maximum cambial activity. For the rest of the year stress levels 
remained more or less on the same level (Okuyama et al. 1981). 
 



FRANÇOIS S. MALAN                          

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 6

Genetic factors 
 
 Log end splitting in South African grown Eucalyptus grandis is characterized by an enormous 
tree-to-tree variation, even among trees growing under apparently uniform conditions. It can therefore 
be safely assumed that growth stresses are to some extent under genetic control. 8ased on this 
assumption lack of severe end splitting has always been an important criterion in the tree breeding 
programme for South African grown Eucalypts before trees were accepted for breeding purposes. 
 Studies on both controlled and open pollinated progeny trials indicated a significant family 
variation in end splitting. Results indicated that the heritability could be as high as 0,50 (Malan, 1984a) 
suggesting that this defect is sufficiently heritable to enable its genetic reduction. Since no relationship 
could be found between growth stress levels and wood properties (Malan et al., 1992a) means that this 
could be achieved without any detriment to other wood properties. 
 To verify these findings, two E. grandis research trials, consisting of clones from four high and 
four low growth stress families from an open-pollinated progeny trail, were established on two locations 
in the eastern Transvaal. 
 Results not only indicated distinct differences in growth stress associated log end splitting among 
the young clonal progenies but the ortet/clone relationship was remarkably strong. Furthermore, 
diameter at breast height and tree height varied within the ranges 171 to 191 mm and 22,1 to 23,7 m but 
there was no relationship with stress levels whatsoever. This suggests that stress levels can be 
manipulated genetically through selection and cloning without sacrificing rate of growth. 
 
Controlling growth stress splitting 
 
 Many suggestions have been made over the years, and experiments carried out, in an attempt to 
reduce the effects of growth stresses in trees either by reducing the levels of stress in the standing tree or 
log, or by preventing or minimising split development in log end after felling and log-making. 
 In the following sections a number of techniques which have proved to have some reducing 
effect on split development due to growth stress release, are discussed. 
 
Silvicultural practices 
 
 Though not tested experimentally, it generally believed that growth stress generation in stands 
can be minimised by keeping the growth conditions and spatial distribution in the stand as uniform as 
possible throughout the life of the stand (Kubler 1988). This would give the trees no reason to 
reorientate themselves into more favourable positions thus minimising the levels of stress generated in 
tree stems. Stands should be thinned lightly, frequently and uniformly, rather than haphazardly and 
severely after long periods. 
 Bariska et al. (1987) speculated that the effect of external forces on growth stress generation in 
trees should be experimentally verifiable: 
 
(a) Supporting trees by means of sway wires to prevent sway over a period of time. This should result in 
the generation of lower levels of stress in tree stems.  
 
(b) Trees with large slenderness ratios (tree length/diameter), Le. "whippy" trees, should develop higher 
levels of growth stress. 
 
(c) Trees of the same species growing in windy areas should develop higher stress levels than those 
growing In calm areas. 
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(d) The remaining trees of the same species grown at close espacement should develop higher levels of 
growth stresses after severe thinning in order to provide them with more mechanical support in their new, 
more exposed environment. 
 
However, existing evidence suggests that silvicultural techniques do not seem to be effective to control 
stress levels in trees (Malan, 1988c). 
 
Reducing stress levels in standing trees 
 
 A number of techniques have been developed to treat tree prior to felling or cross-cutting. 
Giordano et al., (1969) killed plantation trees of Eucalyptus camadulensis by deep girdling through the 
sapwood and leaving it standing for a few months. They found that deformation in sawn planks due to 
stress release can be reduced up to 50%. However, this technique was unsuccessful in other species 
(Giordano and Currò, 1973). 
 Malan (1979b) found a slight reduction in split development two months after girdling. 
Unfortunately the investigation had to be terminated because of the degrade to the stem due to drying 
and borer damage and the danger of falling trees. 
 Nicholson (1973a) found almost no reduction in longitudinal growth stress after trees have been 
killed and left standing for about 9 months. He noted, however, that one girdled tree which had not been 
completely killed and which retained its moisture content, showed the most significant reduction. The 
significant prerequisite to this reduction appears to have been the prevention of diameter growth during 
the nine months concerned and at the same time keeping the moisture at a relatively constant level. 
 Following a suggestion by Nicholson, Waugh (1977) used a defoliant spray (2,4,5-T) to retard 
growth without actually killing the trees. Results of this study indicated a reduction of 20% in growth 
stress levels over a period of one year but there was a high degree of individual variation in the relation 
between the degree of defoliation and strain relaxation. 
 Chafe (1977) ascribed this phenomenon to the fact that plastic deformation of wood, or creep, 
under constant load can be dramatically increased by changing the moisture content while maintaining 
the load (See his review of the work by Armstrong and co-workers). The partial alleviation of growth 
stresses by killing trees and leaving it standing could have been partly the result of an almost certain 
reduction in moisture content. 
 In South Africa a considerable reduction in splitting was experienced in dead and growth 
retarded E. grandis trees subjected to severe drought, even in compartments known for severe splitting 
problems (Mr I. Claassen, Hans Merensky Foundation, personal communication, 1993). 
 
Felling and log-making 
 
 Although little is known about the effect of felling practices or end-split development, it is 
generally believed that felling should be done in the direction where the softest fall would result rather 
than in the direction of the lean. Precautions should also be taken to avoid trees, logs or other objects 
lying on the ground in order to reduce felling damage such as felling shakes or minute internal fractures 
which could have an aggravating effect on split development due to the partial release of growth stresses 
(Barnaele, 1970 and 1973; Barnaele and Necesany, 1972). 
 Considerable attention has been given to various techniques of log-making and log handling in 
order to reduce log end-splitting. Studies in various countries on various species have indicated that end-
splitting can be reduced considerably by cutting a circumferential groove with a chain saw on either side 
of the position of cross-cutting for log making (Barnacle and Gottstein, 1968; Giordano and Curró, 1973; 
Kubler and Chen, 1975; Conradie, 1980). The method redistributes the lateral stresses in the log end 
resulting in less splitting. 
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 Barnacle and Gottstein, 1968) found that a kerf depth equal to one-third of the log radius to be 
the most effective, while in South Africa it was found that in the case of Eucalyptus grandis a strong 
interaction exists between groove depth and distance from the cross-cut face. Final results indicated that, 
to get the maximum reducing effect on splitting, a groove depth equal to one-third of the log radius 
should be cut at a distance of approximately one-and-half times the log radius from the point where the 
cross-cut is to be made (Conradie, 1980). Kubler and Chen (1975) found for kerfs of depth one-third of 
stem diameter, the most effective distance from the end face to be 0,2 to 0,3 times the log diameter. 
 Apart from using circumferential grooves, the redistribution of growth strains in the log end can 
also be achieved by cutting grooves in the pith zone of the stem (Kubler and Chen, 1975). In a number 
of cases this technique showed positive results (Schopfer, 1975; Turnbull, 1965), while other cases it 
proved to be useless (Liese, 1958). 
 Tantichaiboriboon and Cook (1977b) investigated the effect of non-axisymmetric cuts which 
indicated that there are some acceptable angles of oblique cuts that redistribute stresses at log ends 
resulting in reduced splitting in the exposed end. They also investigated the best cut geometry if radial 
pressure is applied, for instance by using banding, and found that optimum results can be obtained by 
using certain combinations of special shaped cuts and banding pressure. Straight cuts, whether the cut is 
made from one side only (the conventional practice) orwhether the cut is made from two sides 
simultaneously, give the same results. The final stresses are highest when the plane cross-cut is 
completed. 
 Mattheck and Walther (1992) developed a special cutting technique for felling trees. The first 
step in the process involves the cutting of the fairly large felling notch (70-90) in order to prevent the 
notch faces from crushing while the tree is falling, causing shear stresses that could cause cracks in the 
stem. The felling notch is followed by a so-called keyhole cut (about the width of chain-saw blade) 
made from both sides parallel to the notch a few centimetres above the notch. Finally a slanted or 
oblique cut is used to fell the tree. While the first two cuts minimise the bending moment when the trees 
falls, the slanted cut reduces the destructive effect of the growth stresses. 
 The use of metal bands at the points where the cross-cuts are to be made, or the use of gang nails 
or S- or Chooks immediately after the cross-cut has been made, ali proved to reduce the amount of 
splitting (Tisseverasinghe, 1967; Meyer-Wegelin, 1955; Meyer-Wegelin and Mammen, 1954, de Villiers, 
1973; Stubbings, 1973). Unfortunately these techniques can only be applied after the cut when the 
material has already deformed to some extent. When logs are to be converted, ali the mentioned 
restraining devices have to be removed, causing splits to develop in the usual manner. This shortcoming 
was overcome with the development of restraining devices made of p.v.C. (Priest, et al., 1985) or the 
use of nylon straps attached around the stem as close as possible to the cross-cut point (Chardin, et al., 
1986). 
 Through experience, the industry in South Africa has found that preparing Eucalypt sawlogs in 
the longest lengths that can be handled by extraction equipment, transport and sawmill, and cutting them 
as soon as possible, result in less splitting and a higher conversion efficiency (Priest et al., 1982). 
 
Transportation 
 
 Split development following cross-cutting progress rapidly in the first three days reaching elose 
to maximum values on about the third day (Malan, 1979b; Bariska, et al. 1987). However, split 
development may continue in logs for a considerable period of time afterwards especially when drying 
stresses begin to set in (Priest, et al.. 1982). Results of studies proved that the amount of splitting in 
sawn boards can be reduced somewhat by sawing the logs as soon as possible after felling. 
 In view of the effect of felling impacts on split development there can be no doubt that impacts 
during harvesting, loading, transportation and off-loading at the processing plant, will have an important 
influence on the condition of the log when finally entering the plant. It may therefore be advantageous to 
take special measures and precautions to reduce possible damage during the whole process of log 
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transport; from the moment the tree is felled up to the point when the log is lined up on the infeed 
system of the breakdown saw. 
 
Log storage 
 
 Both Barnacle (1971 b) and Imam and Heikal (1973) have shown that drying stresses interact 
with the release of growth stresses to produce radial splits in the cross-cut faces. There are lots of 
evidence indicating that logs that were kept wet during storage, split less than logs allowed to loss 
moisture from the end surfaces (Turnbull. 1965: Tisseverasinghe, 1967; Barnacle. 1971b; Imam and 
Heikal, 1972; de Villiers, 1973;) Barnacle (1971b) found that in Eucalypts, superficial drying stresses 
may develop in less that 20 minutes after cross-cutting and initial cracking, and suggested that end coats 
should be applied immediately after cross-cutting. Strikha (1955) in fact proved that the retardation of 
log end drying reduces end-splitting. 
 Other methods of reducing end-splitting in logs have also been reported, these are: the steaming 
or heating of logs in a clamped state (Strikha, 1955; Platon, 1959; Kubler, 1965 and 1959; Skolmen, 
1967; Gonet, 1973; Okuyama et al., 1987), the storing of barked logs under manure for a few months 
(Giordano and Currò. 1973), the storing of logs under water sprays or in water (Nicholson, 1973a) and 
the drilling of a hole in the cross-cut face to remove the central compressed zone in the log end. 
 Both water and heat aids stress relaxation but even under the most optimum conditions, full 
stress relaxation is a long process and thus impractical and expensive. Moisture aids relaxation because 
water molecules between the aggregates of wood molecules weaken the wood's molecular cohesion 
while heat invigorates molecular motion. 
 In cases where logs need to be heated prior to processing in any case, such as for veneer peeling 
ar slicing, stresses can be removed very effectively provided log ends are restrained (Margadant, 1981). 
 
Sawing methods 
 
 The sawing up of highly stressed logs with a single bladed saw is not recommended. Because of 
the presence of growth stresses, the portion remaining on the infeed system after removal of the first slab 
develops a convex bend. Consequently the subsequent boards sawn from the portion will vary in 
thickness along the length (de Villiers, 1973). 
 This problem can be overcome by using a log frame saw or double-log-edger in combination 
with machines such as the deal frame saw or the triple circular saw. These machines make 
symmetrically placed cuts with reference to the log cross section, thus relieving stresses symmetrically 
and simultaneously. and so increasing the accuracy of the sawn boards (de Villiers. 1973). 
 A deal frame saw with the saw blades set in an arc so that the outer blades cut ahead of those in 
the centre of the frame, was found to produce an increased yield of 11 % over that of a deal frame saw 
with blades set in a straight line (Priest, et al., 1984.) 
 As far as seasoning is concerned, splits rarely extend more than 200 mm during the seasoning 
process. Some researchers feel that boards should not be dried unedged because the edger removes the 
outer parts where the highest tensile strength exists. Unfortunately, a certain proportion of edged boards 
will develop end splits and spring during seasoning, requiring trimming and edging again afterwards. On 
the other hand, by seasoning unedged and untrimmed boards first, a certain amount of kiln space is 
wasted, and there appears to be a lower total yield of sawn timber although handling costs are lower. 
 
Predicting growth stress levels 
 
 Attempts have been made to relate tree characteristics to stress levels in tree stem but these were 
unsuccessful (Malan, 1988c). Some relationships were found between growth stresses and wood 
properties (Malan and Gerischer, 1987), but they were not strong enough for predictive purposes. 



FRANÇOIS S. MALAN                          

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 10

 Attempts were made to develop a non-destructive method to screen trees effectively for growth 
stresses at the earliest possible stage of tree growth, using wood and/or tree features as indirect 
indicator(s) (Malan and Hoon, 1992a). 
 Eight families were selected from an open-pollinated trial consisting of 99 families. Four of these 
families performed exceptionally well as individual trees as well as families (containing low levels of 
growth stress) while the other four performed exceptionally poor on the same basis. Trees from these 
families were cloned and established in replicated field trials at two diverse sites. 
 Trees were sampled at the age of 1, 2 and 5 years to study the inter-relationship between growth 
stresses and wood and tree properties. 
 Differences between clones were found highly significant for diameter at breast height, tree 
height. stress level and wood density, confirming the fact that these features are highly heritable but no 
relationship could be found between stress levels and the properties of the tree or its wood. 
 No difference in the chemical and pulping characteristics could be found between the different 
clones. 
 
Assessing growth stress levels in trees 
 
 Assessment of stress levels by using the amount of end splitting in logs as an indirect measure is 
very time consuming, destructive and not very useful on young material. Furthermore, end split 
measurement is only an indirect measure of stress levels and could be affected by factors other than 
growth stresses, i.e. the trees' inherent capability to resist splitting. 
 In 1971 Nicholson developed a technique for the rapid measurement of growth strains on the 
periphery of tree stems. A highly sensitive mechanical strain gauge was used to measure strains. After 
fixing gauge points onto the surface of the stem and setting the strain gauge, stress relief to allow surface 
strain was obtained by removing a rectangular segment from the surface containing the gauge points. 
From these strain measurements growth stresses could be determined since, within the elastic limit of 
wood, growth strains are directly related to growth stresses. 
 This technique is almost non-destructive and the amount of strain was found to correlate well 
with the amount of splitting in the logs cut from the stem. 
 In 1984a Malan used a technique based on the same principle to measure surface strain in 
standing E. grandis trees. This technique was even less destructive since, instead of removing a segment 
from the stem, longitudinal stress relief was effectuated by drilling holes into the stem on either side of 
the area prepared for strain measurement. Despite the small number of readings taken, a reasonably 
good relationship was found between the average strain measured on the surface of the stem as 
measured at mid-point along the length of logs and the amount of splitting. 
 Since the degree of splitting, as measured at various high levels in the tree, correlates positively 
with one another (Malan, 1984a), it can be expected that strain measurements carried out at breast height 
could be used to assess the growth stress levels in that tree and of course the amount of splitting that 
would develop in its logs. 
 Since Nicholson, a number of techniques have been developed based on the principle of 
measuring surface displacement (Malan, 1984a; Bailléres, H., et al., 1992); Krilov, 1991 a and b). Ali 
these researchers found a very good relationship between surface strain and the levei of stress in the tree. 
 
GENOTYPE BY ENVIRONMENTAL EFFECTS ON THE WOOD PROPERTIES OF 
Eucalyptus grandis 
 
 The effect of environment on growth stress splitting, wood density, fibre length, shrinkage and 
heartwood content was studied using 31 five-year-old eucalypt clones, mostly Eucalyptus grandis and E. 
grandis - based hybrids, grown in replicated trials at 26 sites (Malan, 1994). To study genotype by 
environment interaction, a statistical method described by Finlay and Wilkenson (1963) was followed. 
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 The regression coefficients that resulted from the analyses indicated that genotype-by-
environment interaction does exist for some clones and is applicable to all the wood properties 
considered. A wide variation was evident in both the site means and sensitivity to environmental 
changes. 
 In the case of splitting, 16 of the clones were characterised by regression coefficients of 1,2 and 
more, in other words they showed some sensitivity to the environment. In general splitting showed 
significant negative correlations with latitude and longitude, which confirmed previous results that trees 
from the Zululand sites split less than those from the Transvaal sites. 
 In the case of density, 8 clones showed some sensitivity to the environment. Apart from the 
annual rainfall, no other site factors had any effect on the mean site wood density. A correlation study 
indicated that mean slte wood density decreases as the annual rainfall increases. Density showed no 
correlation with volume growth, however. 
 Fibre length correlated positively with annual rainfall but other site factors had no significant 
effect. Eight clones indicated some sensitivity to environmental influences with regression coefficients 
varying from about 1,2 to 1.7. As far as most other clones are concerned the regression coefficients 
varied within very narrow limits (from about 0,7 to 1,2). 
 Both radial and tangential shrinkage correlated significantly and positively with altitude. Since 
no slgnificant influence of latitude, longitude or volume growth could be detected it can be concluded 
that height above sea level is the main controlling factor. The radial shrinkage of ten clones was found to 
be sensitive to site, but in the case of tangential shrinkage, only five clones were found to be sensitive to 
changes in environment. Only three clones were common to both sets. 
 Heartwood content did not show any strong correlation with any site factor but the proportion of 
heartwood was larger in faster growing trees. Judging from the regression coefficients done stability 
varied from average to above average. 
 
Eucalyptus grandis - BASED HYBRIDS 
 
 Limited forest land and a growing demand for forest products in South Africa is placing an ever-
increasing pressure on the forest industry to produce more timber, to improve quality and to adapt to the 
changing quality requirements of the wood processing industry. Research has indicated that the 
productivity of forest land can be greatly improved through sound silvicultural practices, or by using 
clones from suitable genotypes, or a combination of the two. 
 Many eucalypt species, such as Eucalyptus tereticornis and Eucalyptus camaldulensis, which 
are known to be adaptable to drought and cold conditions, grow extremely slowly and their wood is not 
suitable for most end-uses. Eucalyptus grandis, on the other hand, grows fast on good soils but is less 
resistant to drought and cold and the wood is often of low density and consequently low in strength. 
 Although the cultivation of hybrids in South African forestry is still in its infancy, recent results 
have indicated that the potential of hybrids are very encouraging (Pierce, 1991). There is good reason to 
believe that hybrids will grow in importance in South African forestry. 
 Crosses of Eucalyptus grandis with Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus camaldulensis and 
Eucalyptus urophylla have been found to perform well on sites not recommended for E. grandis. 
Studies have shown that these hybrids are very adaptable to poor sites and that they out-perform E. 
grandis on the same sites (Van Wyk, 1987; Van Wyk, et al., 1988; Pierce, 1991). 
 To study the wood properties and qualities of eucalypt hybrids, sample material of the hybrids 
listed earlier was drawn from six trials established on diverse marginal sites to test the performance of 
various hybrids under site conditions normally not very suitable for E. grandis planting (Malan, 1993). 
E. grandis trees were used as control. 
 Aspects that were examined included split development and behaviour due to growth stresses, 
differences and variation patterns in density, collapse, fibre length, vessel properties, sapwood width, 
splits and checks, and preservative penetration and retention characteristics. 
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 Due to the diversity in site conditions, among site differences in the growth rate of the hybrids 
investigated were highly significant. 
 No effect of site on splitting due to growth stresses could be found but growth stress splitting 
varied significantly among hybrids. E. grandis x E. urophylla developed less end-splitting than the 
other two hybrids and E. grandis. 
 On average, trees from good sites tended to produce wood of higher density than those from 
"slow-growing" sites but no direct relationship between growth rate and wood density was found. Ali 
hybrids exhibited density values which are more acceptable than the densities of the species used in the 
crosses; not too low as it is often the case in young E. grandis or too high as in the case of E. 
camaldulensis and E. tereticornis. 
 No important differences in fibre length could be found among the hybrids and E. grandis, 
suggesting that paper properties determined by fibre length will be largely similar. However, paper 
properties determined by other fibre morphological properties, such as wall thickness, lumen and fibre 
diameter, and fractional wall volume, will probably differ as these properties are strongly related to 
wood density (Malan, 1991a; Taylor, 1974). Sites appeared to have a very strong effect which may point 
to some genotype/environmental effect. Inter-site differences in fibre length could not be explained in 
terms of growth rate. 
 Differences in radial and tangential shrinkage between hybrids were small and of little practical 
significance, but in general, trees from the good sites exhibited lower shrinkage values which appeared 
to be related to growth rate. 
 E. grandis x E. tereticornis most often presented difficulty with bark stripping, but this varied 
from site to site with no link with any particular clone. 
 In general, E. grandis x E. urophylla exhibited significantly less splitting and checking during 
drying in the round. Differences between sites were found with regard to the width and length of surface 
checks, with the most severe surface checking in poles from the two north-eastern Transvaal sites. 
 Although the effect of site and hybrids was significant for some of the vessel properties, these 
effects were generally small and of little practical significance. 
 E. grandis x E. tereticornis showed the highest preservative retention, most probably due to the 
fact that this hybrid also had the largest proportion of sapwood. 
 Preservative retention also tended to be positively related to variables that concern splitting and 
checking. This is to be expected, of course, as these features increase the exposed area and number of 
passages for the preservative to penetrate into the wood. 
 Wood density had a strong adverse effect on all preservation characteristics since increased wood 
density decreases the ability of preservatives to penetrate wood readily. Differences in sapwood width 
and vessel properties had no effect on the depth of penetration or the proportion of the cross-sectional 
area penetrated with preservative. 
 This study indicated that there can be no doubt as to some possible site effects on some wood 
properties and qualities, but no conclusive evidence could be found to suggest that the differences 
observed were due to different growth rates that occurred among the six sites sampled. 
 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 
 In the South African tree breeding programme remarkable progress has been made in breeding 
for improved growth rate, stem form and straightness, better adaptability, and better branch and crown 
properties. Although these improvements were not directly aimed at the quality of the wood itself, it 
certainly has lead to improvements in some qualities of the wood. 
 Wood varies from tree to tree as well as within individual tree stems. In South African 
commercial species radial variation is by far the most important source of variation. The extent of this 
variation is mainly determined by the presence of juvenile wood, its relative proportion in the stem at the 
time of felling, its characteristics and the steepness of the variation gradients within the juvenile zone. 
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 Research is needed to increase our fundamental knowledge on the variation of the properties of 
juvenile wood, to what extent these properties are controlled by genetic factors and other wise, and how 
radial gradients within the juvenile core and the size of the core itself can be reduced. 
 An important facto r in fast growing stands, however, is the quality in the juvenile wood. South 
Africa already has a severe uniformity problem as a result of our relatively short rotation ages and the 
resultant large proportion of juvenile wood. This may deteriorate even further in future generations as 
trees are bred to grow faster. 
 Many important wood properties such as density is known to be controlled mainly by hereditary 
factors suggesting that there might be a high potential for manipulating this property through genetic 
means. However, little is known about how the heritabilities of juvenile properties change with age, and 
to what extent the size of the juvenile core is determined genetically. 
 High levels of growth stress in South African eucalypts are undoubtedly the most serious growth 
phenomenon affecting wood quality, product yield and product dimensions. A reduction in stress levels 
in tree stems would certainly be by for the most important improvement that can be made regarding 
many eucalypt species, as the impact on our wood processing industry will be impressive. 
 Many attempts have been made to find a short-term technique to reduce the levei of growth stress 
in trees or to minimize its effect but none of them have met with much success. However, existing 
evidence indicates that tree breeding most probably constitutes the most promising, if not the only, 
solution to the problem of high growth stress levels in trees as studies have shown that this phenomenon 
is highly heritable. Impressive results can therefore expected through the use of genetic techniques 
aimed at reducing growth stress levels. 
 The incidence of brittle heart in E. grandis is a common problem experienced especially by 
hardwood sawmillers and is probably the result of the accumulative build-up to compressive stresses in 
the central part of the growing stem as a result of growth stresses combined with low wood density in 
that part of the stem. Since studies have indicated that brittle heart is almost exclusively confined to the 
low density central core of the stem, it can be expected that an improvement programmed aimed at 
reducing the level of growth stress in trees, combined with selection in favour of higher core density, 
would not only result in more uniform wood and less splitting but also a lower incidence of brittle heart. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A recente e passageira crise econômica no setor de celulose e papel e siderúrgico no Brasil, com a 
acentuada queda de preços desses produtos no mercado internacional fez com que se imaginasse 
alternativas para o uso de madeira de eucalipto. A posssibilidade da substituição da madeira oriunda de 
florestas nativas por madeira de plantações com espécies do gênero Eucalyptus foi considerada como 
vantajosa por diversos motivos incluindo os problemas ecológicos e o esgotamento das reservas, surgindo 
diferentes utilizações como a construção civil, movelaria, embalagens, etc. 
 Algumas empresas que possuem florestas mais antigas e árvores com dimensões adequadas estão 
fornecendo madeira de eucalipto para serraria e laminação. Outras procuram manejar suas florestas para a 
produção de toras, visando diversificar a produção florestal para enfrentar possíveis crises setoriais como 
as que ocorreram recentemente. Entretanto, a maior preocupação é como obter produtos, madeira no caso, 
de melhor qualidade, e conseqüentemente com maior valor agregado. 
 As pesquisas e desenvolvimentos se concentram em três áreas primordiais: o melhoramento genético, o 
manejo florestal e as técnicas de desdobro, secagem e utilização da madeira. 
É importante ressaltar que apenas o trabalho integrado nas três áreas deverá resultar em ganhos 
significativos para a qualidade e volume de produção de madeira serrada de eucalipto. 
 Estatísticas publicadas pela FAO em 1991 indicam para o Brasil um crescimento médio anual de 5,94% 
no consumo de madeira serrada, passando de 17,6 milhões de m3 em 1989 para 59,2 milhões no ano de 
2010. Embora o acréscimo não seja superior aos dois outros produtos de origem florestal como os painéis 
à base de madeira e papel e papelão, como mostra a Tabela 1, o consumo anual de cerca de 59 milhões de 
metros cúbicos significará um esforço muito grande de produção. Deve-se também analisar as 
perspectivas de exportação. 
 As extensivas plantações de eucalipto no Brasil e no Mundo chamaram a atenção a polêmicas sobre os 
efeitos ecológicos dessas plantações (CELPA, 1994). O Brasil é o país que possuía a maior área de 
plantações de eucalipto no Mundo (Tabela 2). Com certeza será o país que mais sofrerá as conseqüências 
dessas polêmicas e da ação de grupos ecológicos. 
 Os estudos para definição das normas da ISO 14000 prevêm a certificação de empresas dentro das 
práticas de manejo ambiental (ABUSOW, 1995). As empresas florestais, ou seja, aquelas que utilizam a 
madeira como matéria prima de seus produtos, serão diretamente afetadas, pois os padrões relacionados 
especificamente ao manejo florestal sustentado estão incorporados na ISO 14000. Uma das propostas que 
está sendo discutida é a eliminação do corte raso como alternativa de manejo em florestas implantadas. 
Caso isto ocorra, e a empresa queira competir no mercado internacional ou mesmo nacional, o manejo 
para produção de outros produtos que não fibras ou energia deve ser considerado. 
 O manejo de uma floresta de eucalipto para produção de madeira para serraria envolve práticas 
silviculturais diferentes quando se pretende produzir madeira para outros fins, como celulose, papel, 
energia, painéis. Dentre as práticas silviculturais destacam-se os desbastes e a exploração florestal, as 
podas ou desramas, a desbrota ou eliminação das brotações das touças, e os espaçamentos de plantio. As
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 demais práticas silviculturais são semelhantes às utilizadas no manejo para produção de madeira para 
celulose, carvão e painéis. Outro aspecto importante é a escolha de talhões de alta produção em sítios 
privilegiados onde a produção de madeira para serraria seria priorizada ou otimizada. Por outro lado pode-
se priorizar a produção de madeira para celulose, carvão e painéis e a madeira para serraria seria 
secundária. E finalmente pode-se otimizar a produção dos dois tipos de madeira. 
 A adoção de qualquer dessas alternativas depende do volume consumido e regras de mercado. 
Entretanto, deve-se considerar que o preço de mercado da madeira para serraria pode chegar a ser 4 vezes 
superior ao preço da madeira para celulose (SANTOS, 1994). 
 O objetivo deste trabalho é revisar as práticas silviculturais utilizadas no Brasil para manejo de florestas 
de eucalipto para produção de madeira para serraria e propor algumas linhas de pesquisa. 
 
DESBASTE 
 
Os desbastes são cortes parciais feitos em povoamentos imaturos com o objetivo de estimular o 
crescimento das árvores remanescentes e aumentar a produção de madeira de melhor qualidade. Entende-
se como melhor qualidade árvores de maior dimensão aumentando o rendimento nas serrarias e também as 
características físicas da madeira. t importante ressaltar que os efeitos dos desbastes nas florestas de 
coníferas, em especial do gênero Pinus são diferentes em muitos aspectos quando se considera as florestas 
de folhosas, em especial do gênero Eucalyptus. Dentre as diferenças pode-se citar a qualidade física da 
madeira e as respostas em crescimento dos dois gêneros. 
 Enquanto que no Pinus os desbastes tendem a diminuir a densidade básica da madeira, no Eucalyptus 
pode aumentar essa densidade. 
 Trabalho realizado por MALAN & HOON (1992) com Eucalyptus grandis na África do Sul, onde 
foram testadas diferentes intensidades de desbaste (Tabela 3), concluíram que nos tratamentos onde havia 
uma intensa competição (sem desbaste) a densidade básica da madeira era menor e havia maior variação 
na direção da medula casca. Isto já não acontece no tratamento onde foram feitos diversos desbastes 
(Figura 1). 
 Por outro lado, as coníferas são mais frugais que as folhosas ou as espécies de rápido crescimento do 
gênero Eucalyptus. Com isso a capacidade de suporte do sítio é maior para as coníferas em termos de área 
basal. Os Eucalyptus são mais influenciados pelo micro-sítio, havendo uma grande interação das 
características do solo com o material genético, principalmente oriundo de sementes. Os desbastes tendem 
a acentuar essa interação genótipo ambiente, quando os desbastes são realizados apenas com base no vigor 
das árvores. Há indícios de que se pode aumentar a capacidade de produção de madeira de uma área em 
floresta de Eucalyptus através de desbastes. 
 Os primeiros estudos sobre desbaste de espécies de gênero Eucalyptus no Brasil foram publicados por 
Navarro de Andrade em 1928 (ANDRADE. 1961). Efetuou-se desbastes aos 5 anos e corte final aos 7 
anos de idade em 6 espécies de Eucalyptus plantada no espaçamento de 2x2 m. O autor concluiu que 
dependendo da espécie, há reações diferentes ao desbaste de 50% das árvores do estrato inferior. As 
espécies E. alba e E. viminalis apresentaram maior volume das parcelas desbastadas em relação à não 
desbastadas, enquanto que as demais espécies (E. camaldulensis, E. tereticornis, E. saligna e E. 
resinifera) apresentaram crescimento inferior nas parcelas desbastadas. 
 Estudando diversas intensidades de desbastes expressas pelo número de àrvores remanescentes deixadas 
na área, FRANÇA (1989) concluiu que para E. saligna, espécie intolerante à regeneração sob extrato 
superior, não é econômica a produção para usos múltiplos através de remanescentes. Deve-se considerar 
que na época deste estudo a relação entre o preço da madeira para serraria (tora com diâmetro mínimo de 
15 cm) e para processamento mecânico (diâmetro mínimo de 4cm) era de 1,67. 
 Sob o ponto de vista do manejo florestal este estudo indica que quanto maior o número de árvores 
remanescentes deixado por hectare, maior o volume de madeira para serraria (Figura 2). 
 O diâmetro médio quadrático das árvores remanescentes se manteve estável para todas as intensidades 
de desbaste testados (não houve diferença estatística). Outro aspecto importante e que deve 
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ser levado em consideração nos desbastes de florestas de Eucalyptus é o "choque" provocado às árvores 
remanescentes quando a intensidade dos desbastes é grande. Este choque de desbaste não ocorre 
exclusivamente em florestas de eucalipto, podendo ocorrer em coníferas. A árvore adaptada em ambiente 
abrigado e em competição, encontra-se inesperadamente isolada, sujeita a ação dos ventos e com a 
arquitetura da copa e do tronco vulneráveis. 
 A reação da árvore é transferir a energia produzida para o crescimento para a adaptação à nova situação 
ambiental. Com isso os crescimentos iniciais logo após o desbaste são lentos. Os desbastes portanto 
devem ser pouco intensos e mais freqüentes. Entretanto a intensidade e a freqüência devem ser 
economicamente viáveis. 
 Um dos sucessos do sistema CCT (Tendência das Curvas de Crescimento Correlacionadas) concebido 
na África do Sul por O'Connor em 1935 e que hoje é a espinha dorsal dos sistemas de manejo florestal 
para Eucalyptus e outras espécies naquele país, foi a definição da frequência e intensidade de desbaste 
(BREDENKAMP, 1990). 
 A aplicação do método CCT no Brasil foi inicialmente descrito por FRENANDES (1985) e FERREIRA 
et alii (1986), para E. grandis, que utilizaram 5 tratamentos, de nenhum a 4 desbastes, cujas porcentagens 
de árvores desbastadas variavam de zero a 83%, este último após 4 desbastes. 
 Os resultados aos 14 anos de idade apresentados por LUZ et alii (1993) estão na Figura 3. O tratamento 
que apresentou maior freqüência de desbastes (3, 4, 6 e 7 anos após o plantio) e que mostrou ao final dos 
desbastes cerca de 370 árvores remanescentes por hectare foi o que teve uma produção de 35% superior ao 
tratamento sem desbaste. 
 Os ensaios CCT têm por objetivo definir a freqüência e intensidade dos desbastes para maximizar a 
produção de madeira para serraria. Entretanto deve-se considerar que o material genético dos plantios do 
gênero Eucalyptus no Brasil é bastante variável, principalmente quando se considera a possibilidade do 
uso de clones e sementes com diferentes níveis de melhoramento. 
 Por outro lado as grandes variações de sítio (solo e clima principalmente) recomendam a instalação de 
ensaios com os melhores materiais genéticos disponíveis nos sítios representativos da região. Os 
resultados desses ensaios são obtidos a longo prazo, sendo de extrema importância a instalação imediata. 
 Ao mesmo tempo, há necessidade de se iniciar o desbaste de plantações de florestas de Eucalyptus pois 
sabe-se que o mercado é promissor para essa madeira e alguns conhecimentos obtidos empiricamente já 
são disponíveis. Há dois critérios principais para definir um desbaste: número de árvores por hectare e 
área basal. O diâmetro médio quadrático está diretamente relacionado à área basal do povoamento. 
 O controle dos desbastes através da área basal ou diâmetro médio quadrático, que por sua vez estão 
diretamente relacionado ao volume de madeira por hectare é o mais indicado. 
 
Algumas recomendações estabelecem a área basal remanescente como controle. Áreas basais 
remanescentes entre 25 e 30 m2/ha seria uma recomendação para plantios de Eucalyptus, dependendo da 
capacidade de sítio. 
 Um método teoricamente adequado para o controle dos desbastes foi proposto por VEIGA (1985). 
Através de inventários contínuos define-se as taxas de acréscimos (t) de crescimento em área basal, 
expresso pelo diâmetro médio quadrático. Quando t for inferior a 15%, por exemplo, deve-se realizar o 
desbaste: 
 

t = [(D - d) / ((D + d) /2)]*100, 
 
onde D = diâmetro médio quadrático atual; 
 d = diâmetro médio quadrático anterior. 
 
 Para se determinar a intensidade do desbaste, define-se a taxa de extração que pode também ser 15% e 
calcula-se o diâmetro futuro (Df) a partir do diâmetro atual: 
 



HILTON THADEU Z. DO COUTO 

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 24 

Df = [(Da* t) + Da] 
 
DESRAMA 
 
 A desrama ou poda é a eliminação dos ramos laterais do tronco de árvore com o objetivo de produção de 
madeira livre de nós. Há dois tipos principais de desrama, a alta e a baixa.A desrama baixa, segundo 
EVANS (1992)realizada logo após o fechamento da copa e a uma altura mínima de 2metros serve para: 
 
 a) permitir o acesso ao talhão para inspeção e marcação do desbaste; 
 b) reduzir o risco de fogo, diminuindo a chance do fogo de chão atingir a copa da árvore; 
 c) facilita o corte das árvores nas operações de desbaste; 
 d) produz madeira livre de nós na base da árvore onde se concentra a tora de maior diâmetro 
 
 A poda baixa pode ser feita em todo o talhão ou em algumas árvores seletivamente. Em geral a poda 
baixa é realizada nos primeiros anos do plantio de eucalipto e como ainda na idade muito jovem não há 
como selecionar os melhores fenótipos nos plantios via sementes, recomenda-se a poda em todas as 
árvores. 
 Quando se considera as plantações industriais de eucalipto, a poda alta tem como principal objetivo 
melhorar a qualidade de madeira da árvore, livrando-a de nós e diminuindo a conicidade do tronco 
(VEIGA, 1985). 
 Embora muitas espécies do gênero Eucalyptus apresentam desrama natural, sabe-se que a permanência 
dos ramos secos nas idades jovens ou a retirada dos mesmos (brashing) ocasionam problemas de nós na 
madeira ou uma bolsa de resina.Tanto a presença de nós como de bolsa de resina diminuem a resistência 
física das peças de madeira e prejudicam a aparência. 
 Não basta produzir madeira de grandes dimensões ou com alto rendimento nas serrarias, se ela possuir 
nós ou outros defeitos como por exemplo rachaduras ou empenamento. 
 Embora produtora de madeira de coníferas, especificamente Pinus radiata, a Nova Zelândia é um 
exemplo de que a poda ou desrama das árvores pode trazer retornos importantes para a atividade florestal. 
Estudos mostraram que a madeira livre de nós (clearwood) chega a valer 2,25 vezes mais que a madeira 
com nós. 
 Quando se planeja a desrama ou poda das árvores, estas devem vir acompanhadas ou depois dos 
desbastes. A definição da freqüência e intensidade da desrama deve seguir algumas premissas básicas. 
 Para obter a madeira livre de nós ou nós de pequena dimensão as desramas devem ser verdes e portanto 
realizadas o mais cedo possível. No caso de plantações de eucalipto a idade em que os ramos ainda estão 
verdes varia de 1,5 a 3 anos, dependendo do rítmo de crescimento do povoamento. Nessa idade faz-se a 
primeira desrama de até 2 ou 3 metros de altura, o que corresponderia a cerca de 50% da copa. 
 Em relação a intensidade de desrama, experiência com coníferas mostram que a poda dos ramos até dois 
terços da copa não afetam significativamente o crescimento das árvores, e que a poda baixa pode até 
melhorar o crescimento. 
 Portanto, a definição de um programa de desrama para a produção de madeira livre de nós deve 
possibilitar a poda dos ramos ainda verdes, não deve ultrapassar os 6,5 metros de altura, deve ser severa 
(até dois terços da copa) para se realizar o menor número de podas possível pois é uma operação cara. 
 
CONCLUSÕES 
 
 O Manejo de Florestas Implantadas de eucalipto no Brasil ainda necessita de muitos estudos visando 
definiras alternativas de intervenção para cada situação. O manejo em povoamentos implantados com 
mudas clonadas é, por exemplo, diferente daquele implantado via sementes, face as variações internas de 
cada povoamento. 
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 Os estudos devem ser realizadas por equipes multudisciplinares pois envolvem desde o melhoramento 
genético (uso de diferentes materiais genéticos), até a escolha e adaptação de equipamentos para serraria e 
secagem, passando pela análise econômica da atividade. 
 Em relação ao Manejo Florestal, estudos sobre o crescimento das florestas de diferentes origens 
genéticas em diferentes sítios e submetidas a diferentes níveis de intervenções (desbastes e podas), devem 
ser instalados, e acompanhados. 
 Esses estudos são geralmente de longa maturação e os resultados são a longo prazo. Entretanto algumas 
premissas básicas sobre as práticas silviculturais para produção de madeira de eucalipto são conhecidas e a 
adoção ou escolha de uma delas deve estar ligada a análise econômico-financeira do sistema. 
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Tabela 1: Consumo anual de madeira serrada, painéis a base de madeira e papel e papelão no Brasil e 
no mundo e as respectivas taxas de acréscimo anual. 
 

ANO Madeira Serrada (1000 m3) 1989 2010 Taxa de acréscimo (%) 

BRASIL 
MUNDO 

17.639 
501.800 

59.201 
745.000 

5,94 
1,90 

Painéis (1000 t)   
BRASIL 
MUNDO 

2.236 
129.355 

14.664 
339.808 

9,37 
4,71 

Papel e Papelão (1000 m3)   
BRASIL 
MUNDO 

3.918 
230.194 

19.156 
443.000 

7,85 
3,17 

 
 
TABELA 2: Principais países produtores de madeira de plantações de eucalipto. 
 

País Área (1000 ha) Espécies plantadas 
Índica 

Portugal 
Espanha 

África do Sul 
Austrália 
BRASIL 

Chile 
Argentina 

500 
450 
400 
400 
40 

2.200 
100 
100 

E. camaldulensis 
E. globulus 

E. globulus e E. camaldulensis 
E. grandis e E. saligna 

diversas espécies 
E. grandis, E. saligna e E. urophylla 

E. globulus, E. regnans e E. delegatensis 
E. grandis e E. saligna 

 
FONTE: Suchek (1991) 
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TABELA 3: Ensaio de desbaste em povoamentos de Eucalyptus grandis – África do Sul. Número de 
árvores por hectare 
 

Tratamento Idade=0 Idade=2 Idade=3 Idade=4 Idade=5 Idade=6 Idade=7 Idade=20 Idade=21 Idade=24 
1 6.850          
2 6.850 4.305         
3 6.850 2.965         
4 2.965 1.462         
5 2.965 1.462 988        
6 2.965 1.462 988 741       
7 2.965 1.462 988 741 494      
8 2.965 1.462 988 741 494 371     
9 2.965 1.462 988 741 494 371 247    

10 2.965 1.462 988 741 494 371 247 124   
11 2.965 1.462 988 741 494 371 247 124 62  
12 2.965 1.462 988 741 494 371 247 124 62 25 

 
Fonte: Malan e Hoon (1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 31 

 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE UTILIZAÇÃO DA MADEIRA DE EUCALIPTO PARA 

SERRARIA 
 

MANEJO DE Eucalyptus sp PARA SERRARIA: 
A EXPERIÊNCIA DA DURATEX S.A. 

 
Francisco Bertolani* 
Norival Nicolielo* 

Raul Chaves* 
 

 
SUMÁRIO 
 
 Inicialmente é apresentado um histórico da experiência da Duratex S.A. no manejo de 
Eucalyptus sp para serraria, abordando-se o sistema de corte seletivo (com manutenção de árvores 
remanescentes) e as razões de seu desativamento. A seguir são mostrados os resultados aos 15,5 anos de 
idade de um ensaio de desbastes sucessivos em Eucalyptus: - a produção total da madeira permaneceu 
igual à do corte raso, porém com ganho significativo em qualidade; - em função da baixa remuneração 
oferecida pelo mercado ao acréscimo de qualidade na madeira, os sistemas de desbastes ainda 
apresentam taxas internas de retorno inferiores às obtidas com corte raso. Finalmente, é proposto um 
novo sistema de desbastes de ciclo longo (21 anos), em implantação na Duratex S.A. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Em 1972, com a implantação dos primeiros projetos de reflorestamento com Eucalyptus da 
Duratex S.A. na região central do Estado de São Paulo (Lençóis Paulista), idealizou-se um manejo 
florestal que permitisse, além da produção de madeira para processo, produção de madeira para usos 
mais nobres como serraria, laminação e postes. 
 O sistema, denominado de corte seletivo, previa uma seleção precoce (aos 2 anos de idade) das 
300 melhores árvores por hectare, que eram desramadas até 4 metros de altura. Aos 7 anos de idade 
promovia-se um corte seletivo deixando-se as 150 a 250 melhores árvores por hectare e deixava-se 
crescer a brotação em conjunto com as árvores remanescentes. Previa-se que aos 14 anos de idade fosse 
realizado novo corte da brotação (que estaria com 7 anos de idade), mantendo-se em pé as 150 a 250 
árvores remanescentes por hectare e finalmente aos 21 anos de idade seria realizado o corte raso do 
povoamento. Com este manejo seriam obtidas 3 rotações de madeira para processo e a produção ao final 
do ciclo de madeira para uso nobre. 
 Apesar do mercado da época não remunerar bem a madeira de Eucalyptus de maiores dimensões, 
estimava-se que após 21 anos, por ocasião do corte raso, as condições de mercado teriam melhorado e 
que se obtivesse uma remuneração suficientemente atrativa para se justificar a possível queda de 
produção na madeira de processo em decorrência da brotação crescer à sombra das árvores 
remanescentes, principalmente na 3a rotação. 
 Os cortes seletivos iniciaram-se a partir de 1978; o processo sofreu diversos aperfeiçoamentos ao 
longo do tempo e permaneceu até 1989 quando foi totalmente desativado. As principais causas do seu 
desativamento foram: 

                                                 
* DURATEX S.A. – C.P. 18 – 18603-970 – Botucatu-SP 
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. sensível redução da produção da brotação em 2ª rotação afetada pela concorrência com as árvores 
remanescentes, mesmo quando se reduzia a sua intensidade para até 90 árvores/ha; 
. a desrama precoce de somente cerca de 300 árvores/ha não era eficaz, pois nem sempre estas árvores 
eram as selecionadas aos 7 anos de idade; 
. logo após o corte seletivo havia a emissão intensa de brotação lateral nas árvores remanescentes; 
. em função da alta influência das árvores remanescentes na brotação, não era possível a condução da 3ª 
rotação, obrigando ao corte raso aos 14 anos; 
. a exploração das árvores remanescentes ficava totalmente condicionada ao corte da brotação; 
. o mercado não havia evoluído o necessário para que a remuneração adicional decorrente do uso mais 
nobre da madeira fosse suficiente para compensar a perda de madeira para processo. 
 
 Embora o sistema de corte seletivo não tenha se provado eficaz, permanecia a necessidade de se 
desenvolver um sistema de manejo que propiciasse a produção de madeira para uso múltiplo. Assim, em 
1987 iniciaram-se estudos de formas alternativas de manejo, baseadas no manejo de Pinus por desbaste, 
com a necessidade de se matar a touça das árvores desbastadas. 
 Finalmente, a partir de 1994, a Duratex S.A iniciou comercialmente um novo sistema de manejo 
com 2 desbastes e ciclo de 21 anos. 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Sistemas de Manejo 
 
FRANÇA (1991) propôs um regime de desbastes para o E. grandis África do Sul, para plantio em 
espaçamento 3,0 x 2,0 m, no Rio Grande do Sul. O autor previu desbastes aos 4, 8 e 15 anos, reduzindo-
se a lotação para 950, 475 e 238 árvores/ha, respectivamente, e corte raso aos 21 anos. A produção 
prevista de madeira ao final do ciclo foi de 540 m3sc/ha, sendo 135 m3sc/ha para processo, 275 m3sc/ha 
de serraria e 130 m3sc/ha para laminado. 
 SCHONAU & COETZEE (1989), citando vários autores, analisaram os regimes de manejo 
utilizados nas florestas do governo e do setor privado na África do Sul. Sugeriram que os regimes 
conservadores, com desbastes menos intensos, reduzem a formação de madeira juvenil, mas reduzem 
também o crescimento das árvores. Por outro lado, os desbastes mais cedo e pesados, utilizados pelo 
setor privado, aumentam a tensão de crescimento. 
 SCHONAU & STUBBINGS (1982) revendo sistemas de manejo para o centro e sul da África 
citaram os seguintes manejos: 
 
a) Manejo corrente em 1979 para E. grandis nas plantações estatais da África do Sul: lotação inicial de 
1370 arv/ha, baixando-se para 750 arv/ha entre 3 e 5 anos; para 500 arv/ha entre 7 e 9 anos; para 300 
arv/ha entre 11 e 13 anos e realizando corte raso entre 25 e 30 anos. 
 
b) Dois manejos para produção de postes nas plantações estatais da África do Sul: lotação inicial de 
1680 arv/ha, baixando-se para 1000 e 750 arv/ha aos 4 anos; para 750 e 425 arv/ha aos 10 anos e 
realizando-se corte raso aos 10 anos. 
 
c) Manejo para outras espécies de Eucalyptus nas plantações estatais da África do Sul: lotação inicial de 
1370 arvl ha, baixando-se para 750 arv/ha aos 7 anos; para 500 arv/ha aos 11 anos; para 300 arv/ha aos 
15 anos e realizando-se corte raso aos 30 anos. 
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d) Manejo para E. diversicolor nas plantações estatais da África do Sul: lotação inicial de 1370 arv/ha, 
baixando-se para 625 arv/ha aos 6 anos; para 375 arv/ha aos 12 anos; para 225 arv/ha aos 15 anos; para 
175 arv/ha aos 18 anos e realizando-se corte raso aos 30 anos. 
 
e) Manejo comumente adotado em Zimbabwe: lotação inicial de 1370 arv/ha, baixando-se para 700 
arv/ha entre 4 e 5 anos; para 450 arv/ha entre 6 e 7 anos; para 250 arv/ha entre 9 e 10 anos e realizando 
corte raso aos 20 anos. 
 
f) Manejo adotado para produção de postes de E. cloeziana em Zimbabwe: lotação inicial de 1370 
arv/ha, baixando se para 700 arv/ha entre 4 e 5 anos; para 450 arv/ha entre 6 e 7 anos e realizando-se 
corte raso entre 9 e 10 anos. 
 
g) Manejo adotado para serraria e para produção de postes em Malawi: lotação inicial de 1330 arv/ha, 
baixando-se para 740 arv/ha aos 3 anos; para 500 arv/ha aos 5 anos; para 370 arv/ha aos 10 anos e 
realizando-se corte raso entre 15 e 20 anos. 
 
h) Manejo para E. grandis recomendado (adaptado por Schonau & Stubbings, 1982): lotação inicial de 
1333 arv/ha, baixando-se para 750 arv/ha aos 4 anos; para 500 arv/ha aos 6 anos; para 350 arv/ha aos 8 
anos; para 250 arv/ha aos 12 anos e realizando-se corte raso aos 25 anos. 
 
 Segundo SCHONAU & COETZEE (1989), o primeiro desbaste deve ser cedo e pesado, para 
eliminar árvores dominadas e de forma ruim. Os desbastes intermediários acima de 12 anos devem ser 
mais leves que o primeiro, para impedir o aparecimento de ramos laterais, o que ocasionaria uma alta 
proporção de madeira de baixa qualidade. 
 SCHONAU (1976) considera que para um manejo econômico para serraria, o índice de sítio deve 
ser maior ou igual a 32. Nestes sítios, em espaçamento de plantio de 2,74 x 2,74m, o primeiro desbaste 
deve ocorrer antes dos cinco anos, quando se deseja a otimização de produção em volume. 
 MESSINA (1992) observou que, para E. regans na Nova Zelândia, desbaste de 1200 para 150 
arv/ha, aos 7 anos de idade, não ocasiona vantagem de crescimento, pelo menos dentro de 2,5 anos após 
a intervenção. O motivo é que a redução de 88% afetou a performance das árvores. Desbaste para 350 
arv/ha, porém, promoveu significativo aumento no crescimento das remanescentes. 
 BEIG (1991) analisando um experimento conduzido em CCT, com E. grandis, em Latossolo 
vermelho-amarelo de baixa fertilidade e arenoso, em Bofete-SP, plantado em espaçamento 3,0 x 1,5m, 
obteve os seguintes resultados: 
 Volume retirado e remanescente nos tratamentos de desbaste aplicados para E. grandis em CCT, 
em função da idade e número de árvores/ha. 
 

Árvores/ha Volume (m3/ha) Trat. 0.0 anos 3.0 anos 3.8 anos 4.3 anos 6.8 anos Retirado Existente 
1 
2 
3 
4 

5 a 8 

2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 

 
1.110 
1.110 
1.110 
1.110 

 
 

740 
740 
740 

 
 
 

555 
555 

 
 
 
 

370 

 
74 

121 
170 
267 

595 
593 
590 
520 
446 

 
 MARCO et alii (1988) realizaram um experimento de desbaste em E. grandis, no Chile, em solo 
brunizem arenoso, de baixa fertilidade, plantado em espaçamento de 2,5 x 2,5 m. Os dois tratamentos de 
desbaste foram aplicados aos 3 anos e a avaliação ocorreu aos 11 anos de idade. No tratamento 1 
realizou-se um desbaste de 28% e no tratamento 2, um desbaste inicial de 17% aos 3 anos e o outro 
desbaste de 31% aos 7 anos. Os volumes produzidos foram: 
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Volume (m3/ha)/Classe de diâmetro (cm) Trat. Árv/ha Até 18 cm Acima de 18 cm Total 
test. 

1 
2 

1438 
1.134 
948 

123 
90 
30 

201 
223 
266 

324 
313 
296 

 
 OPIE et allii (1978) comentam que desbastes podem causar danos pelo vento nas remanescentes 
em qualquer idade, porém, para desbastes de mesma intensidade, plantios mais jovens são menos 
afetados. Sugerem ainda que os desbastes em Eucalyptus devem ser drásticos, precoces e por baixo. Em 
muitos casos (WEEB, 1966, JNCOLL & WEBB, 1971), um único desbaste removendo a metade da área 
basal não reduz o incremento em área basal. Os autores recomendam ainda, para a produção de florestas 
para madeira serrada em rotações entre 30 e 40 anos, um único desbaste quando a altura das dominantes 
atinge de 10 a 12 metros. O desbaste deve reduzir a lotação para 120 a 250 arv/ha. 
 COWSE (1972) comenta que desbastes mais cedo e pesados em E. grandis irão estimular o 
rápido crescimento em diâmetro. Entretanto, a madeira produzida durante os 15 primeiros anos será de 
qualidade inferior, com pronunciada tensão de crescimento, independente do espaçamento em que as 
árvores estarão crescendo. Para aumentar a proporção de madeira de qualidade, o primeiro desbaste deve 
ser leve, preferencialmente quando a madeira tiver diâmetro mínimo para utilização. O autor recomenda 
para o E. grandis o seguinte manejo: lotação inicial de 1330 arv/ha, baixando-se para 990 arv/ha entre 6 
e 7 anos; para 740 arv/ha entre 9 e 10 anos; para 490 arv/ha entre 12 e 13 anos; para 250 arv/ha entre 15 
e 16 anos; para 150 arv/ha entre 18 e 19 anos; para 100 arv/ha entre 21 e 22 anos e corte raso aos 30 
anos. 
 FERREIRA et allii (1986), manejando o E. saligna para a produção de madeira para serraria 
através do sistema de árvores remanescentes concluiu que, até a idade de 15 anos: a) não ocorreu 
competição entre árvores remanescentes, mesmo para tratamentos com 200 remanescentes/ha; b) houve 
forte interferência das árvores remanescentes no desenvolvimento da brotação adjacente, aumentando 
com o número de árvores remanescentes/ ha; c) o sistema não é adequado para sítios de baixa 
capacidade produtiva. 
 Baseados em dados experimentais, STAPE & MARTINI (1991) recomendaram ciclos de 12 anos 
com 2 desbastes para o E. saligna, sendo: 1º desbaste entre 4 e 5 anos removendo 30% do volume e o 2º  
desbaste entre 8 e 9 anos também removendo 30% do volume. 
 
Espaçamento 
 
 FRANÇA (1990), revisou vários trabalhos sobre espaçamento para Eucalyptus. Em experimento 
com E. grandis e E. saligna em espaçamento 3,0 x 1,5 m e 3,0 x 2,0 m, verificou-se que, aos 7 anos, em 
condições experimentais os tratamentos já estavam estagnados. 
 FRANÇA (1991), recomendou espaçamentos de plantio para o E. grandis África do Sul Especial, 
de re forma a se ter em torno de 6 m2/planta (1600 a 1700 plantas/ha). Justifica que, menor número de 
árvores/ha pode levar à formação de ramos com maiores diâmetros, redução de desrama natural e do 
volume a ser obtido no primeiro desbaste. Por outro lado, maior número de árvores/ha pode levar à 
competição entre árvores antes da idade do primeiro desbaste recomendado (4 anos), conseqüentemente 
reduzindo o diâmetro das mesmas. 
 SCHONAU & COETZEE (1989), citando SCHONAU (1984), comentam que, se o objetivo do 
manejo é a obtenção de madeira para serraria ou postes, espaçamentos não devem ser menores que 3,0 x 
2,5 metros, sugerindo densidades de plantio entre 2000 a 1200 plantas/ha. 
 BEIG (1991) recomendou espaçamentos de plantio maiores que 3,0 x 1,5m, para Eucalyptus sp 
visando serraria, de forma a atrasar o ponto inicial de concorrência. No caso experimental, o primeiro 
desbaste ocorreu aos 3 anos. 
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Desrama natural e poda 
 
 BEIG (1991), após analisar experimentos de poda e desbaste em Eucalyptus sp, recomenda poda 
somente nas melhores árvores, aos 2 anos, até a altura de 4,0 a 5,0 metros. Acima desta altura, a desrama 
natural é efetiva e não ocasiona a formação de nós mortos. 
 FRANÇA (1991) recomenda para E. grandis África do Sul, poda até a altura de 2,20 m aos 2 
anos de idade, e após o primeiro desbaste (aos 4 anos), nas melhores árvores, até a altura de 6,0 m. 
 SCHONAU & COETZEE (1989) segurem densidades iniciais superiores a 500 árvores/ha ou 
poda verde para se manter o diâmetro dos galhos, da parte do tronco a ser utilizada para serraria, abaixo 
de 2,5 cm. 
 RAMOS (1973) descreve o regime de poda em E. grandis utilizado pelo Departamento Florestal 
na África do Sul. O mesmo toma como referência, para determinar o momento de realizar a poda, a 
altura média do plantio e não a idade. As podas, até 3,0; 5,0 e 7,5 m, deverão ocorrer quando as árvores 
tiverem no mínimo 6,6; 9,0 e 13,5 m de altura, respectivamente. 
 GLASS & McKENZIE (1989), estudando a distribuição da podridão causada por podas e tensão 
de crescimento em E. regnans na Nova Zelândia verificaram que, quando as podas são freqüentes, os 
diâmetros dos galhos são menores, diminuindo o tempo de cicatrização. Conseqüentemente, o tempo de 
exposição dos ferimentos à infecção é menor. 
 
ENSAIO DE DESBASTE EM Eucalyptus grandis 
 
Metodologia 
 
 Para se estudar manejos alternativos para uso múltiplo da árvore foi instalado em 1987, na região 
de Botucatu-SP, um ensaio com as seguintes características: 
 
 Sítio: 24 m de altura (idade base = 7anos) 
  
 Espaçamento: 3,0 x 1,5 m 
  
 Produtividade média: - aos 8 anos: 28,8 m3cc/ha.ano  
    - no ciclo inteiro: 22 m3cc/ha.ano 



FRANCISCO BERTOLANI; NORIVAL NICOLIELO; RAU CHAVES 

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 36 

 
ÁRVORE/HA 

TRATAMENTOS 
IDADE DE 
DESBASTE 

(ANOS) Anterior Desbat. Posterior 

A-Desbastes Sucessivos 
8,0 

12,5 
15,5 

2.200 
1.000 

320 

1.220 
680 
320 

1.000 
320 

0 

B-Desbastes Sucessivos 
8,0 

12,5 
15,5 

2.200 
1.000 

550 

1.220 
450 
550 

1.000 
550 

0 

C-Desbastes Sucessivos 
8,0 

12,5 
15,5 

2.200 
1.000 

640 

1.220 
360 
640 

1.000 
640 

0 

D-Desbastes Sucessivos 
8,0 

12,5 
15,5 

2.200 
1.000 

780 

1.220 
220 
780 

1.000 
780 

0 

E-Corte Raso 8,0 
15,5 

2.220 
2.220 

2.220 
2.220 

0 
0 

F- Corte Seletivo 8,0 
15,5 

2.220 
2.220 

2.130 
2.220 

90 
0 

 
Para cada tratamento foram determinados: 
 
- volume produzido (m3cc/ha) para serrarias (toras de 2,5 m, com diâmetro mínimo de 18 cm com casca); 
 
- volume produzido (m3cc/ha) para processo (toras de 4,0 m, com diâmetro mínimo de 4 cm com casca); 
 
- volume total (m2cc/ha) total; 
 
- taxa interna de retorno (TIR); 
 
- custo médio de produção da madeira (US$/m3cc); 
 
- custo médio de exploração (US$/m3cc). 
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Resultados 
 

 
* A 6% a.a. 
** Os volumes totalizados por tratamento que são seguidos da mesma letra não diferem entre si com 
95% de certeza. 
 
Discussão 
 
 a) Aspectos técnicos 
 
 - Os diferentes tipos de manejo adotados não alteraram a produção total de madeira no ciclo 
completo; 
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 - Os diferentes sistemas de desbastes sucessivos não diferiram no total de madeira produzido 
para serraria e nem na composição por classe diamétrica. A porcentagem média encontrada de madeira 
de serraria foi de 28% do volume total, contra 72% para processo; 
 - A produção de madeira para serraria na 1ª rotação do manejo por corte raso (c/corte aos 8 anos) 
foi de apenas 3% do total e no corte seletivo (deixando-se 84 árvores/ha ao final do ciclo) foi de 12%; 
 - A queda de produtividade da 1ª para a 2ª rotação (avaliada no tratamento de corte raso) foi de 
47%. 
 
 b) Aspectos econômicos 
 
 O tratamento que apresentou melhor TIR foi o corte raso (9,15%), seguido do corte seletivo 
(8,87%). Os 4 tratamentos de desbastes sucessivos apresentaram pequena variação entre si, tendo obtido 
na média (5,31%) 3,8 pontos percentuais amenos que o corte raso. 
 O mercado remunera hoje na região, a madeira de serraria (acima de 18 em) em 12% a mais do 
que a madeira de processo. Realizando-se análise de sensibilidade verificou-se que para as taxas internas 
de retorno dos tratamentos de desbastes sucessivos se igualarem à taxa do corte raso seria necessário que 
o acréscimo no preço da madeira de serraria fosse da ordem de 230 a 250% sobre o preço de madeira de 
processo. 
 
NOVO MANEJO ADOTADO 
 
 Com base nos resultados obtidos, revisão bibliográfica e discussões internas, foi definida a 
seguinte tabela de manejo para adoção comercial: 
 

ÁRVORE/HA VOLUME (m3 cc/ha) 
Desbastado Idade 

(Anos) Anterior Desbast. Posterior Anterior Processo Serraria 
(0>18cm) Total Posterior 

252 
400 
456 

100 
40 
66 

0 
160 
390 

100 
200 
456 

6 
14 
21 

1666 
600 
250 

600 
350 
250 

600 
250 

0 
TOTAL 

% 
206 
27 

550 
73 

756 
100 

152 
240 

0 

 
 Com relação à desrama, propõe-se a 1 ano de idade poda até 3 m de altura das 1000 melhores 
árvores/ha; aos 2 anos poda até 6 m de altura das 650 melhores árvores/ha e aos 3 anos poda até 9 m de 
altura das 300 melhores árvores/ha. 
 Este manejo propicia uma taxa interna de retorno de 10,58%, um custo médio da madeira em pé 
de US$6,81/m3cc e um custo de exploração de US$4,52/m3cc. 
 O manejo adotado tradicionalmente para produção de madeira para processo em 3 cortes gera 
300m3cc/ha aos 7 anos, 245m3cc/ha aos 14 anos e 161 m3cc/ha no corte final aos 21 anos. 
 Este manejo propicia uma taxa interna de retorno de 18,74%, um custo médio da madeira em pé 
de US$4,441 m3cc e um custo de exploração de US$4,21/m3cc. 
 
CONCLUSÕES 
 
 - A execução de desbastes sucessivos em E. grandis mostra-se como opção mais adequada à 
produção de madeira de serraria do que o antigo sistema de corte seletivo, onde se mantinham árvores 
remanescentes. 
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 - Nas condições estudadas não se verificaram diferenças significativas para a produção de 
madeira de serraria entre os diferentes manejos e por desbastes sucessivos. 
 - Do ponto de vista econômico, para que as taxas de retorno dos manejos com desbastes 
sucessivos se igualem à taxa de retorno do corte raso é necessário um acréscimo no preço da madeira de 
serraria da ordem de 230% em relação ao preço de madeira de processo. 
 - Há ainda bastante carência de informações de madeira de serraria para idades superiores a 15 
anos. 
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RESUMO 
 
 A Klabin vem desenvolvendo a utilização de madeira de eucalipto para serraria e laminação 
considerando alguns fatores como a boa qualidade da madeira, a alta produtividade que pode ser obtida 
em reflorestamentos e a substituição da madeira de espécies nativas, diminuindo a pressão sobre as 
florestas naturais remanescentes. 
 Para a obtenção de madeira de alta qualidade, para aplicação na indústria de móveis, marcenaria 
e construção civil é necessário considerar a escolha adequada das espécies a serem utilizadas,um manejo 
diferenciado daquele realizado atualmente para celulose e papel, chapas e energia e uma adequação das 
tecnologias utilizadas para o processamento da madeira de eucalipto. 
 A Klabin possui atualmente cerca de 1400 ha de eucalipto manejados para serraria, entre 16 e 20 
anos de idade, em condições de corte. Estes talhões sofreram 2 desbastes e têm diâmetro médio de 35 
cm. 
 O programa de manejo para eucalipto continua sendo desenvolvido, com desbastes aos 4 e 8 anos 
de idade e corte final aos 20 anos. São realizadas desramas para melhorar a qualidade, produzindo 
madeira livre de nós. 
 O manejo de eucalipto para uso múltiplo deve prever desbastes e desramas e rotações longas, que 
trazem ainda benefícios ambientais, como redução da exportação de nutrientes e melhoria do sub-bosque. 

 
 
 
 
 

                                                 
* KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S.A. – DIVISÃO PARANÁ 
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INTRODUÇÃO 
 
 O Plano Estratégico de Tecnologia da Madeira, mais comumente conhecido na Cia. Vale do Rio 
Doce-CVRD . como PET -Madeira, é um trabalho fruto de contrato de parceria tecnológica firmado 
entre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - IPT/SP e a CVRD, através de duas de suas 
Superintendências e uma controlada. a Florestas Rio Doce S/A. Este plano comporta projetos de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico da madeira de Eucalipto, notadamente dos maciços localizados 
no Norte do Espírito Santo, atendendo à atual política de impulso na diversificação de negócios da 
Companhia e buscando avaliar oportunidades na área florestal em outros segmentos, tais como Produtos 
Sólidos de Madeira. 
 Este relato sintetiza os esforços de planejamento e experiências da CVRD e FRDSA no último 
ano, no sentido de conduzir um programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de Eucalipto de 
seus plantios clonais. 
 
FLORESTAS HOMOGÊNEAS NA CVRD-FRDSA 
 
 A Lei dos Incentivos Fiscais (decretos 5106 e 1134), que vigorou por 20 anos, de 1967 até 1987, 
contribuiu significativamente para a expansão das áreas reflorestadas em todo o território nacional. 
Nesse período a Cia Vale do Rio Doce-CVRD, uma empresa de mineração, criou a subsidiária Florestas 
Rio Doce S/A-FRDSA, a qual teve seu início voltado basicamente para a implantação de florestas 
homogêneas e fornecimento de dados. que hoje subsidiam a CVRD na tomada de decisão no que diz 
respeito à abertura de novos negócios de base florestal. 
 Os primeiros reflorestamentos da CVRD-FRDSA tiveram início em 1968, na região do Vale do 
Rio Doce, particularmente nas vizinhanças de ltabira. Por volta de 1975, seguindo a tendência das 
empresas da época, novas frentes de reflorestamento foram abertas no Vale do Jequitinhonha e no Norte 
do Estado do Espírito Santo. 
 
Surgimento dos Primeiros Negócios na Área Florestal 
 
 Em decorrência da diversificação de negócios da CVRD em empresas de papel e celulose, parte 
dos maciços florestais pertencentes à FRDSA foi agregada a essas unidades industriais, como a Celulose 
Nipo-Brasileira SA (CENIBRA), sob forma de permuta elou incorporação de capital. Idêntico 
procedimento foi também efetivado, com a Nova Era Silicon e a Bahia Sul Celulose SA. 
                                                 
* Gerente Geral de Aproveitamento Industrial da Madeira – Cia. Vale do Rio Doce - CVRD 
** Florestas Rio Doce S.A. - FRDSA 
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 Devido, em parte, à auto-suficiência em madeira na maioria das empresas produtoras e ao 
término dos incentivos fiscais para o reflorestamento, o ritmo de implantação anual de florestas foi 
reduzido significativamente. 
 A FRDSA, entretanto, detém ainda três núcleos importantes de reflorestamentos nas regiões de 
Itabira e Grão Mogol, em Minas Gerais, e São Mateus, no Espírito Santo. Atualmente o parque florestal 
da FRDSA é da ordem de 82.500 ha e tem tido uso em pequena escala, para fins energéticos 
(eucalipto/carvão) e produção de madeira serrada (pinus, em Itabira). 
 
Foco das Pesquisas Florestais da CVRD-FRDSA 
 
 A tecnologia aplicada na formação de florestas, a partir da suspensão dos incentivos fiscais ao 
reflorestamento, deu um salto expressivo diante da necessidade das empresas em implementar 
programas de ação voltados sobretudo a linhas de pesquisas de resultados produtivos elevados, capazes 
de minimizar os custos inerentes à formação de florestas para celulose. Procurou-se obter, em cada uma 
das etapas constitutivas do programa, valores crescentes de produtividade e incremento. 
 Novas técnicas de seleção, propagação e combinação de materiais genéticos (melhoramento 
florestal) foram introduzidas através de clonagem, hibridação, cultura de tecidos e outras. 
 Especificamente com relação aos maciços da Florestas Rio Doce, localizados ao Norte do estado 
do Espírito Santo, é inegável a qualidade alcançada por suas florestas mediante os recursos e técnicas do 
Melhoramento Florestal clássico, o que lhes permitiu aliar excepcional desempenho volumétrico a 
elevada resistência ao ataque de pragas e doenças. Tais características contribuíram para o alto conceito 
atingido por essas florestas junto a indústrias locais de celulose, seu principal cliente consumidor, e para 
a exportação de madeira em tora. 
 Também foram assegurados via manejo de solos e fertilização os ganhos expressivos de 
produtividade, levando-se em consideração a diversidade de ambientes e a disponibilidade e ciclagem de 
nutrientes. Nesse contexto, ressalta-se a evolução de técnicas de condução dos povoamentos florestais 
com práticas silviculturais de reconhecida rentabilidade. 
 Não obstante, se os atuais estoques florestais da FRDSA fossem destinados a serrarias ou para 
chapas laminadas/compensadas, os valores gerados seriam reduzidos, uma vez que as florestas não 
foram implantadas e conduzidas para tal fim. Por outro lado, se submetidas ao devido tratamento e 
Manejo Florestal adequado, -Desramas/Desbastes-, esse preço saltaria para valores mais elevados. 
 Nos últimos anos, algumas empresas líderes em reflorestamento vêm se esforçando no sentido do 
uso múltiplo da floresta a fim de garantir diferentes aplicações em diferentes ciclos do mesmo maciço 
florestal. Dessa forma, práticas até então pouco aplicadas, incluindo maior espaçamento do plantio para 
obtenção de árvores de grande porte, desrama para eliminação dos nós indesejáveis, e desbastes para 
uso constante da floresta a ciclos curtos, vêm-se confirmando viáveis, pelo menos em escala 
experimental. 
 Uma avaliação de diversas empresas detentoras de reservas de Eucalipto revela que estas estão se 
direcionando para suprir o mercado com madeira serrada de Eucalipto ou fazer uso de suas reservas em 
usos múltiplos alternativos, vinculadas a diferentes indústrias de processamento. 
 
SITUAÇÃO BRASILEIRA 
 
 Apesar de seus extensos recursos florestais, o Brasil produz pouca madeira para fins industriais - 
cerca de 0,5 m3 por habitante por ano - enquanto alguns países chegam a uma produção per capita 
(m3/ano) de até 6,5, como o Canadá, 6,2 como a Finlândia ou 5,6 como a Suécia, com condições 
climáticas mais desfavoráveis que a brasileira. Para fins energéticos o consumo brasileiro de madeira é 
de 1,26 m3/habitante/ano. 
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 Sabe-se que o Brasil poderia produzir muito mais madeira para uso industrial, por dispor de 
condições de solo e climáticas extremamente favoráveis, comparadas à grande maioria dos países de 
clima temperado. 
 Em contrapartida, existem também os problemas, sobretudo o de falta de acesso, infra-estrutura 
adequada e altos custos de transporte, enfrentados pelas madeireiras da região norte do país, além da 
questão ambiental que envolve a exploração de matas nativas. É cada vez maior a tendência dos centros 
consumidores do Sul de se abastecerem de madeira serrada e de produtos de madeira sólida produzidos 
com matéria-prima oriunda de plantios localizados na própria região. 
 Atualmente, por exemplo, estão sendo utilizados os reflorestamentos de Pinus implantados 
durante a era dos incentivos fiscais. Contudo, como apenas as empresas visando suprimento próprio de 
matéria-prima continuam plantando esse gênero, prevê-se que por volta de 2005 a 2010, haverá falta de 
florestas de Pinus para atender à demanda de mercado. Assim, no princípio do próximo século, restarão 
poucas alternativas para o suprimento de madeira de uso geral no Brasil senão importar de países 
vizinhos ou utilizar espécies de crescimento rápido, como o Eucalipto. 
 
FATOS RECENTES 
 
 Nos últimos dois anos, o mercado internacional de celulose atravessou um período crítico, sendo 
atingido por quedas sucessivas no preço desse produto, esboçando alguma reação a partir de 1994. Tal 
fato, aliado à autosuficiência atingida por várias empresas do ramo, contribuiu para que o setor, e em 
particular as produtoras de madeira como a Florestas Rio Doce S/A, repensasse o seu modelo de 
produção, pesquisando outras formas de aproveitar racional e economicamente seus maciços florestais, 
de maneira a explorar integralmente o seu potencial madeireiro. 
 
PLANO ESTRA TÉGICO DA CVRD PARA SUA ÁREA FLORESTAL 
 
 Com a finalidade de repensar a diversificação dos negócios, durante o ano de 1993 foi discutido e 
elaborado o Plano Estratégico da Área de Produtos de Base Florestal, tendo sido publicado em março de 
1994. 
 Mediante sucessivos estudos, concluiu-se por fortalecer o setor florestal com atividades 
econômicas diversificadas, de modo a diluir riscos e vulnerabilidades de oscilações de um único 
segmento de negócio, o da celulose. 
 Em síntese, constam nesse Plano os seguintes itens: 
 
 A - Estudo do Mercado de Produtos de Base Florestal a Nível Mundial e Doméstico 
 
  Tendências Mercadológicas - Qualitativas 
  Projeções - Quantitativas 
  Estrutura, Conduta e Performance das maiores Empresas, por Segmento 
 
 B - Estudo das Oportunidades de Negócios, Parcerias e Sinergias Internas 
 
 Acesso a Dados Atualizados do Inventário Florestal da FRDSA  
  -Disponibilidade e Características das Florestas  
  -Aptidões e Adequação Floresta x Indústria x Produto 
 
 Estudo dos Segmentos Industriais - Atuação Primária/Secundária  
  -Perspectivas de Produtos 
  -Investimentos, Capacidades, Custos e Margens 
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 Critérios de Seleção dos Maciços 
  -Qualidade da Floresta 
  -Localização dos Maciços 
  -Perspectiva do Mercado Local  
  -Potencial/Oportunidade para Uso Múltiplo  
  -Dimensão do Estoque Disponível 
 
 Postura da Empresa 
  -Análise dos Pontos Fortes 
  -Análise dos Pontos Fracos 
  -Sinergias com Outras Áreas de Negócio  
  -Atuação Limitada à sua Área de Influência  
  -Compromisso com a Qualidade 
  -Opções de Negócios e Agregação Mínima de Valor 
 
 Dentre as conclusões apresentadas para aproveitamento industrial dos maciços florestais da 
FRDSA, o Plano Estratégico indicou a alternativa indústria de painéis como a que apresenta maior 
amadurecimento a nível mundial, caracterizando-se por crescimentos globais pequenos mas de reduzidas 
mudanças no "market share". A seguir, a madeira serrada beneficiada apresentou perspectivas positivas 
bem interessantes. 
 A primeira alternativa requer investimentos significativos num segmento de grande competição e 
diversidade de produtos e, por isto, com maiores riscos. A a segunda opção, madeira serrada beneficiada, 
é que melhor se adapta às atuais competências técnica e comercial da CVRD-FRDSA e, principalmente, 
às atuais características da floresta. 
 
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA 
 
 Os estudos do PET-Madeira foram articulados com as análises do Planejamento Estratégico para 
Produtos de Base Florestal da CVRD, detalhando entre outros: 
 
 C - Rota Tecnológica e de Processo dos Produtos 
  Estudo das Etapas Industriais que Influenciam no Produto Final 
 
 D - Quesitos de Mercado nos Diversos Produtos Finais 
  Estudo dos Fatores de Competitividade Mercadológica do Eucalipto 
 
 E - Quesitos de Processabilidade Demandados pelas Indústrias 
  Estudo dos Fatores de Competitividade Mercadológica x Etapas do Processo 
 
 F - Estado da Arte, Avanços Tecnológicos e Perspectivas do Eucalipto 
  Estudo de Material Selecionado dos Principais Autores e Estudiosos 
 
A NECESSIDADE DA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
 
 A decisão de se implementar um programa de pesquisa tecnológica se baseou nas seguintes 
constatações e argumentos: 
 o comportamento do Eucalyptus spp a processos mecânicos e químicos varia de acordo com 
propriedades intrínsecas, sendo as tensões de crescimento a principal responsável pelas reações físicas 
negativas dessa madeira ao ser processada. No Brasil, os estudos tecnológicos para aliviar e equilibrar 
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essas tensões estão na sua maioria restritos a procedimentos experimentais, a artesanato e a pesquisas 
para dissertações acadêmicas. Essas práticas reduzem os efeitos desses fenômenos e comprovam a 
inegável aplicabilidade do Eucalipto na forma de madeira sólida ou de painéis; 
 parte dos problemas de processamento do Eucalipto poderá ser solucionada através de 
melhoramento genético, condução adequada dos plantios e desenvolvimento de técnicas e equipamentos 
adequados ao desdobro e secagem; 
 outro fator de dificuldade é a variabilidade intraespecífica do gênero Eucalyptus. Essa 
variabilidade, não controlável ou previsível em matérias-primas não clonais, expõe os aspectos 
negativos de propriedades mecânicas e físicas, além de comprometer quesitos mercadológicos 
demandados, tais como uniformidade na textura, cor, padronagem etc. 
 
 Apesar destas influências, seria relativamente fácil à CVRD-FRDSA processar e vender madeira 
serrada de Eucalipto com baixa qualidade e preço. No entanto, produzí-la com qualidade uniforme e 
constante, com garantia de suprimento ao mercado, é a meta pretendida, tornando menos onerosa, no 
futuro, a ação mercadológica de um bom produto. 
 Neste sentido, a seleção clonal permitirá orientar a implantação e condução de povoamentos para 
garantir a produção de madeiras com as características usualmente desejadas pelo mercado, como, por 
exemplo, densidade de média a baixa, ausência de nós, facilidade de secagem, estabilidade dimensional, 
facilidade no beneficiamento e acabamento, etc. 
 O estudo concluiu que material clonal é um fator chave na produção de madeira serrada a ser 
obtida com padronagem constante, sendo, contudo, necessária pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
para seleção de uma matéria-prima padrão. A meta é se produzir um Padrão-Eucalipto CVRD. 
 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO EUCALIPTO NA CVRD-FRDSA 
 
 Os Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento do Eucalipto foram estabelecidos assegurando a 
consistência entre objetivos práticos de negócios rentáveis, com as florestas existentes, e uma estratégia 
tecnológica de melhoramento para as florestas atuais e futuras. 
 São três os programas de projetos: 
 
 A - CARACTERIZAÇÃO FLORESTAL, FíSICA E MECÂNICA  
 B - CLASSIFICAÇÃO, PROCESSAMENTO INDUSTRIAL E GRUPAMENTO  
 C – DESENVOLVIMENTO 
 
 O Programa A-CARACTERIZAÇÃO FLORESTAL, FÍSICA E MECÂNICA é composto 
por projetos que visam o conhecimento das variáveis físicas e florestais de cada clone. Os projetos são 
os seguintes: 
 
 A1 Inventário Clonal 
 A2 Experimentação de Campo 
 A3 Propriedades Físico-Mecânicas Básicas 
 
 O Programa B-CLASSIFICAÇÃO, PROCESSAMENTO INDUSTRIAL E GRUPAMENTO 
visa determinar as propriedades mecânicas complementares somente dos clones com aptidões industriais, 
evidenciadas tecnicamente no Programa A. Este Programa correlacionará as variáveis florestais a 
resultados dos ensaios de laboratório e ao desempenho no processamento mecânico, objetivando o 
grupamento de uso final para atender a quesitos mercadológicos. Ao término desse programa serão 
definidas as linhas de pesquisas necessárias à melhoria dos pontos críticos de cada clone. Os projetos 
são os seguintes: 
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 B1 Propriedades Mecânicas dos Clones  
 B2 Testes de Desdobro 
 B3 Testes de Secagem 
 B4 Beneficiamentos Industriais 
 B5 Elaboração de Protótipos 
 
 O Programa C-DESENVOLVIMENTO é composto por projetos permanentes de pesquisa em 
madeira para, no primeiro ano, serem implementados os métodos, técnicas e processos industriais, para 
viabilizar produtos de Eucalipto. Os projetos são os seguintes: 
 
 C1 Desenvolvimento de Pessoal 
 C2 Pesquisas de Tecnologias em Madeira  
 C3 Desenvolvimento Florestal 
 C4 Estudos de Mercado e Pré-viabilidade 
 
ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO 
 
 A área escolhida para o desenvolvimento das pesquisas foi a de São Mateus (ES), por se tratar de 
um núcleo tecnicamente bem desenvolvido, com árvores de boa qualidade e considerável área plantada. 
A importância competitiva dessa área resume-se: no alto grau de melhoramento florestal, em sua 
localização e, principalmente, na condição clonal desses plantios que garantem alto nível técnico das 
pesquisas, destacando-se a confiança na perpetuação de resultados da Pesquisa Tecnológica em 
escala comercial. 
 É também a área que apresenta maior assimilação de tecnologia na produção de árvores 
superiores: o ativo florestal existente no Núcleo de São Mateus é de aproximadamente 28.000 ha em 
área de efetivo plantio, e há no seu banco clonal aproximadamente 3.000 clones de Eucalipto da espécie 
grandis (híbrido). Destes, 200 estão plantados em escala comercial. 
 
CRITÉRIOS APLICADOS À SELEÇÃO CLONAL 
 
 Diante das inúmeras variáveis em cada etapa de decisão e encaminhamento do Plano Estratégico 
da Área de Produtos de Base Florestal e do Plano Estratégico de Tecnologia da Madeira, foram 
estabelecidos critérios como ferramenta que desse fluidez aos trabalhos. Em estágios anteriores de 
trabalho, a maioria das restrições tinha origem nas políticas corporativas, diretrizes econômicas, 
jurídicas e financeiras da empresa. Estes critérios influíram fortemente até mesmo na escolha do gênero 
e do núcleo florestal a ser trabalhado. 
 No atual estágio de implementação dos Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento do Eucalipto, a 
aplicação de critérios de ordem técnica para a seleção clonal foi adotada para garantir uma estratificação 
desses clones: 
 
 Os fatores individuais, características, propriedades, etc., encontrados em cada clone de 
Eucalipto têm, por definição, evidências Restritivas suficientes para eliminá-lo, ou não, do 
prosseguimento da sua pesquisa. 
 Da mesma forma, os critérios Seletivos dos clones referem-se aos seus fatores individuais ou 
propriedades, tangíveis ou não. Essas seletividades serão comparadas entre si, em uma escala de pesos 
de importância relativa e prioridade. Esses critérios têm, por definição, sua quantificação ou intervalo de 
restrição suficiente para deslocá-lo para outros fins e usos. A ótica dessa seleção clonal poderá estar no 
produto desejado, na rentabilidade ou no seu uso final. 
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 Os níveis de restrição de cada dado, eliminatório ou seletivo, estão a seguir descritos: 
 
Critérios de Seleção dos Maciços Aptos ao Estudo de P&D em S. Mateus  
(Restrições aplicadas à Base de Dados do Inventário Florestal)  
-Espécie Eucalyptus Grandis e seus Híbridos 
-Plantios em Primeira Rotação 
-Clones Identificados 
-Área Mínima de 100ha de Plantio por Clone 
-Idade Mínima de 4 anos 
 
Em condições que satisfazem estas restrições encontram-se 34 clones, cujas áreas somam 13.000 ha de 
povoamento 
 
Critérios da Avaliação Dendrológica 
(Registros comparativos por observação de campo - árvore viva) 
-Forma do Fuste (Restrição Absoluta) 
-Espiralação do Fuste (Restrição Absoluta) 
-Espessura da Casca (Seletivo) 
-Ramificação (Seletivo) 
-Dimensões da Copa 
-Fitossanidade (Restrição Absoluta) 
-Frutificação/Floração 
 
Critérios de Avaliação do Tronco 
(Medições nas amostras coletadas - experimentação de campo em 34 clones) 
-Racha (Topo e Profundidade) (Seletivo) 
-Flecha  (Seletivo) 
-Relação Cerne/Alburno 
-Desvio de Fibra (Restrição Absoluta) 
-Bolsa de Resina (Restritivo por Uso Final) 
-Podridão (Restrição Absoluta) 
 
Critérios da Avaliação Tecnológica  
(Ensaios de laboratório) 
- Teor de Umidade Natural  (Seletivo) 
 -Densidade Básica   (Seletivo) 
-Contração Tangencial   (Seletivo) 
-Contração Radial   (Seletivo) 
-Contração Longitudinal   (Seletivo) 
-Tendência a Colapso  (Restritivo) 
-Módulo de Elasticidade  (Seletivo) 
 
Critérios da Avaliação Dendrométrica 
(Medições de campo e dados extraídos do Inventário Florestal) 
-Conicidade do Tronco (Seletivo) 
-Volume de Madeira (Seletivo) 
-Diâmetro do Tronco (Seletivo) 
-Altura do Fuste 
-Mortalidade (Seletivo) 
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 Para lidar com as inúmeras variáveis e seus diferentes níveis de valor, estuda-se adotar o Método 
Análise Hierarquica, de Thomas L. Saati, para as demais etapas decisórias da pesquisa. 
 Esse método visa desenvolver análise sobre a importância relativa de "n" variáveis, atributos e 
valores a serem comparados entre si e permitir que os julgamentos de relatividade sejam representados 
quantitativamente, determinando assim a hierarquização desejada dos clones. 
 Para a hierarquização de clones com a finalidade de um Padrão-Eucalipto CVRD, serão 
relativizados os 34 danes e suas variáveis (ou o que restar dentre estes após aplicadas as Restrições 
Absolutas), quanto às características seletivas apresentadas anteriormente, chegando-se aos dones que 
melhores resultados possam satisfazer aos quesitos ideais de, por exemplo: Rendimento, 
Processabilidade, Quesitos Mercadológicos, Uso Final na Construção Civil, Uso Final para Móveis, etc, 
etc. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A madeira é um dos primeiros materiais usados pelo homem através dos tempos, na construção 
de sua habitação e de seus primeiros equipamentos de transporte. De madeira foram os primeiros barcos, 
carros e trenós; e as primeiras armas, o arco, a flexa, a borduna. Há não muitos anos os automóveis e 
caminhões ainda tinham muitos componentes de madeira assim como os vagões, os barcos e os aviões. 
Atualmente a madeira tem sido substituída em muitos usos pelo aço, pelo alumínio e por suas ligas, e 
pelos plásticos. No entanto, é, e continuará sendo um material intensa e extensivamente usado 
principalmente pelos países mais desenvolvidos tecnológica e economicamente. O consumo anual "per 
capita" de madeira serrada, de acordo com a FAO, nos E.UA é de 0,54 metros cúbicos, no Canadá 0,69, 
na Suécia 0,49; no Japão 0,29 e no Brasil 0,14 (FAO, 1987). ° Japão consome, por habitante, o dobro do 
Brasil, ainda que tenha que importar cerca de 55% de suas necessidades de taras para serraria. 
 A madeira, nos países industrializados, tem recuperado usos nos últimos anos, em virtude de suas 
propriedades e características agradáveis ao tato, de sua beleza, e em alguns casos sua raridade. Portas, 
janelas, escadas e outras obras, muitas vezes não são executadas em madeira em virtude dos custos, mais 
elevados em muitos países, do que os materiais sucedâneos. Em países com pequena produção 
madeireira, obras em madeira são símbolos de prestígio e riqueza. 
 A produção anual mundial de madeira serrada tem se mantido nos últimos anos em torno de 500 
milhões de metros cúbicos dos quais 75% de coníferas e 25% de folhosas. ° comércio internacional de 
madeira serrada perfaz um total de 92 milhões de metros cúbicos e um valor de 15,8 bilhões de dólares 
(FAO, 1987). A produção brasileira, de acordo com a FAO, é de 18 milhões de metros cúbicos, dos 
quais 46% coníferas, e 54% folhosas. A madeira das folhosas origina-se quase que totalmente de floresta 
amazônica, enquanto que as coníferas são produzidas principalmente no sul do país nas florestas 
plantadas de Pinus e nas florestas nativas de Pinho do Paraná. 
 A indústria de madeira serrada tem características adequadas às condições econômicas e sociais 
do Brasil: necessita investimentos relativamente baixos, mão de obra com pouco treinamento, e pode 
alimentar a indústria moveleira com grande potencial exportador e absorvedor de mão de obra. 
 A participação brasileira no mercado mundial de madeira serrada é muito pequena. De um total 
de 92 milhões de metros cúbicos comercializados internacionalmente em 1987, o Brasil participou com 
526 mil metros cúbicos, cerca de 0,5 %. Estes dados indicam que a indústria madeireira nacional é 
pouco competitiva. As causas prováveis dessa falta de competitividade são: as características da floresta 
e da ecologia amazônica, principal fonte atual de matéria prima florestal do país. A floresta é 
extremamente heterogênea o clima é adverso à exploração florestal durante boa parte do ano; além disso 
a infra-estrutura da região é deficiente, dificultando o transporte e a produção e encarecendo os produtos. 
 A tendência mundial é a produção de madeira a partir de florestas plantadas ou regeneradas. 
Assim sendo os diâmetros das toras produzidas tem diminuído continuamente, impulsionando o 
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desenvolvimento de novos processos e novos equipamentos para processar madeira. Atualmente as 
empresas madeireiras de alguns paises preferem processar toras de pequeno diâmetro, em virtude de 
serem estas mais adequadas á automação e á mecanização. 
 Além disso, foram desenvolvidos novos produtos para o aproveitamento das madeiras de 
menores dimensões produzidas pelas menores toras. O Brasil poderia aproveitar essa tendência para 
desenvolver uma nova indústria madeireira com base em florestas de rápido crescimento e curtas 
rotações, pois é dono da melhor eucaliptocultura do mundo. Poder-se-ia aproveitar o potencial desse 
gênero, que responde rapidamente ao melhoramento genético e ao manejo. 
 O aproveitamento de florestas de rápido crescimento na produção de madeira serrada é 
fundamental na diminuição das concentrações de CO2 na atmosfera, pois o gás absorvido da atmosfera e 
contido na madeira é imobilizado durante toda a existência da madeira, sendo tanto mais efetivo, quanto 
mais duradoura é a peça de madeira. Assim sendo, enquanto a madeira existe na forma de móveis, 
objetos de madeira, construções e componentes para edificações, a atmosfera terrestre estará com menor 
concentração de CO2, o principal responsável pelo efeito estufa. Assim sendo o uso do produto florestal 
como madeira sólida além dos benefícios econômicos e sociais, gera também conseqüências positivas 
para o meio ambiente. 
 Neste trabalho se pretende discutir as possibilidades, os obstáculos, as perspectivas para o uso 
intensivo do eucalipto como matéria prima para madeira serrada, bem como as ações necessárias para 
que isso se torne realidade. 
 
SITUAÇÃO ATUAL 
 
 A madeira de eucalipto tem sido usada como madeira serrada em vários paises: Austrália, África 
do Sul, Chile, Nova Zelândia, Uruguai e Argentina. No Brasil o uso do eucalipto como madeira serrada 
é bastante incipiente. Nenhuma serraria processa atualmente madeira plantada e manejada para esse fim. 
Algumas poucas processam madeira originária de floresta plantada e manejada para produção de lenha, 
fibra, carvão ou outra finalidade. A maioria das serrarias que serram eucalipto são pequenas unidades 
que processam toras produzidas em pequenos talhões ou em divisas, e que ultrapassaram a idade e 
diâmetro para serem transformados em lenha, carvão, e não tem as características adequadas para postes. 
A eucaliptocultura brasileira tem demonstrado ser uma das mais produtivas, avançadas e competitivas 
do mundo. Até agora essas vantagens tem sido aproveitadas somente pelas indústrias de celulose, de 
painéis e pelas indústrias siderúrgicas através do carvão. O eucalipto ainda não participa ativamente da 
indústria da madeira serrada e da indústria de laminados e compensados. O autor estima que a produção 
anual de madeira serrada de eucalipto deve situar-se em torno de 50.000 metros cúbicos, cerca de 0,25% 
da produção nacional. As causas prováveis de tão baixa participação são: falta de informação, tabus 
sobre a madeira e, até agora, abundante disponibilidade de outras espécies florestais. 
 Até o presente o eucalipto não foi seriamente encarado como um recurso adequado para a 
produção de madeira serrada e de seus produtos tais como móveis, componentes para edificações, 
material para embalagens e paletes. Há uma crença bastante arraigada de que o eucalipto racha 
demasiadamente durante o processamento e mesmo depois, que a madeira deforma anormalmente, e que 
por essas razões não pode ser economicamente aproveitável. 
 O eucalipto apresenta algumas características que realmente dificultam seu aproveitamento. 
Essas dificuldades não são, todavia, maiores do que as que apresentam a maioria das madeiras. O 
madeireiro brasileiro acostumado a trabalhar com toras de grande diâmetro de madeiras nativas nas 
serrarias tradicionais, ainda não se habitou à idéia de processar toras de 15 a 20 cm de diâmetro, das 
quais não pode obter tábuas de grande largura. O processamento dessas toras exige equipamentos 
específicos para que seja alcançada uma produtividade adequada. 
 Técnicos do IPT, prevendo lacunas no fornecimento de madeira serrada para os vários setores 
industriais das, I regiões sul e sudeste do país, começaram a estudar alternativas para o aproveitamento 
das espécies reflorestadas. I Em 1977, iniciou-se o desenvolvimento de usos para os Pinus. Naquela
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 época começavam a ser feitos os primeiros desbastes, e com toras de 12 a 15 cm de diâmetros foram 
produzidas tábuas depois transformadas em móveis através da produção de painéis de sarrafos colados 
nos cantos, "edge glued", método muito usado para a produção de móveis nos países industrializados, 
mas muito pouco usado na época no Brasil. Os resultados foram razoáveis, a despeito das características 
da madeira dos Pinus produzidos no país, como densidade e outras características limitantes para a 
produção de certos tipos de móveis e outros produtos.  
 Em 1979, foram realizados testes de desdobro de toras de Eucalyptus saligna com resultados 
animadores. Em 1983, foi executado projeto tendo em vista estudar a viabilidade do uso de três espécies 
de Eucalyptus para a fabricação de móveis. Posteriormente foram experimentados materiais de várias 
espécies, de várias origens e procedências, trabalhos que possibilitaram a conclusão de que o gênero 
Eucalyptus tem perspectivas muito favoráveis para a produção de madeira serrada a partir de florestas 
de curta rotação. 
 
OBSTÁCULOS 
 
 Há uma série de características que alteram as propriedades normais das madeiras que podem 
ocorrer nos eucaliptos. Essas características, apesar de serem geradas pela própria natureza e de não 
serem exclusivas dos eucaliptos, causam dificuldades no processamento e no uso da madeira. 
 O eucalipto, introduzido no país para a produção de lenha para alimentar locomotivas, carrega 
até hoje, o estigma de madeira de baixa qualidade, que racha demasiadamente e que dificilmente poderia 
ser usada como madeira serrada. Na verdade a madeira dos eucaliptos é como as demais madeiras. É 
lógico que existem madeiras brasileiras com propriedades excepcionais: mogno, freijó, jacarandá, ipê 
etc., que as fazem quase inigualáveis para muitos usos, até permitem em alguns casos que sejam 
processadas sem muitos cuidados quando à secagem, por exemplo. Os eucaliptos, de maneira geral 
comportam-se como as madeiras normais, devendo ser processados como devem ser a maioria das 
madeiras, isto é com cuidados no desdobro e na secagem. Em seguida serão apresentadas e discutidas as 
principais características que de alguma maneira dificultam o processamento e o uso do eucalipto: 
 
Tensões de crescimento 
 
 Trata-se de um mecanismo apresentado pelas folhosas arbóreas para que permaneçam eretas 
apesar da grande esbeltez de muitas delas. As tensões de crescimento são formadas no câmbio. As fibras, 
células do xilema, tem uma diminuta contração longitudinal logo após a divisão celular. Essas 
contrações fazem com que as novas camadas de células estejam em condição de tensão de tração. Essas 
tensões nas partes mais externas dos fustes, fazem o papel de armadura de aço nas colunas de concreto, 
sendo fundamentais para que os fustes das árvores não se quebrem facilmente quando submetidas a 
ventos ou outros esforços laterais. Os fustes das folhosas apresentam então a parte externa, em tensão 
longitudinal, e como conseqüência a parte interna em compressão. A tensão de compressão na parte 
interna pode ser tão alta que ultrapasse a tensão de ruptura, surgindo então as fraturas de compressão nas 
regiões centrais dos fustes. A conseqüência das tensões de crescimento são: tendência ao rachamento 
radial nas toras e nas peças diametrais durante o desdobro e encurvamento das peças desdobradas. O 
encurvamento se dá de tal modo que faces ou arestas côncavas são sempre dos anéis mais externos da 
peça. 
 As tensões de crescimento não são exclusivas dos eucaliptos, mas de todas as folhosas, contudo 
algumas espécies as tem mais intensas do que outras. O autor já observou sinais evidentes de tensão de 
crescimento no mogno (Swietenia machrophylla), jatobá (Hymenaea sp), andiroba (Carapa guianensis), 
cedro (Cedrela sp), tatajuba (Bagassa guianensis) e cupiúba (Goupia glabra). e, evidentemente nos 
eucaliptos. Observou-se também que a tendência ao rachamento provocado pelas tensões varia nos 
eucaliptos de acordo com a espécie, e também entre árvores ou entre clones de uma mesma espécie. 
Fernandes, 1982, pesquisando toras de E. urophylla, concluiu que ocorrem grandes variações na 
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intensidade das rachaduras nas extremidades das toras durante o desdobro, sendo que as variações dentro 
de progênies são maiores que entre progênies. 
 Existe uma tendência a se atribuir as tensões de crescimento e suas conseqüências nos eucaliptos, 
às grandes taxas de crescimento, todavia, não está provado que taxas maiores de crescimento induzem a 
mais tensão de crescimento. Deve-se entender então que tensão de crescimento não se trata de tensão de 
velocidade de crescimento. 
 Os efeitos das tensões de crescimento podem ser controlados de várias maneiras: anelamento do 
tronco da árvore, de modo que esta morra e continue em pé durante no mínimo seis meses. Este método 
tem sido usado com algumas modificações por algumas serrarias. Há vários inconvenientes: riscos de 
incêndios, ataque de brocas, dificuldades logísticas e nas operações de colheita, transporte e reutilização 
do terreno. 
 A solução mais simples, adequada tanto para pequenas como para grandes indústrias, é o corte 
simultâneo de duas costaneiras através de serras duplas sejam de fita, circulares, alternativas ou 
picadores canteadores. Em seguida o bloco restante é desdobrado em uma serra múltipla em vários 
cortes simultâneos. Deste modo tem-se obtido bons resultados com rendimentos próximos de 50% em 
madeira serrada para toras de 15 a 30 cm de diâmetro. Outra característica deste sistema é a alta 
produtividade. É possível com equipamentos nacionais o processamento de até cinco toras por minuto. 
 
Madeira Juvenil 
 
 Trata-se da madeira formada nos primeiros anos da secção transversal de um fuste, o número de 
anos é ainda discutido por vários autores, variando geralmente de cinco a 10. A madeira juvenil 
apresenta geralmente fibras mais curtas e menor densidade que a madeira normal. Conseqüentemente 
tem propriedades mecânicas inferiores à madeira normal. A madeira juvenil ocorre tanto nas folhosas 
como nas coníferas, sendo que nas coníferas as diferenças entre madeira normal e madeira juvenil são 
maiores que nas folhosas. Nestas a madeira juvenil não é considerada um problema significativo; Zobel 
1981. Toras jovens de E. grandis, com idades de 6 a 14 anos, tem apresentado conseqüências 
relativamente leves na madeira serrada, manifestada principalmente em deformações e gretamentos 
devido a colapso nas faces de peças expondo medula. A madeira juvenil é também quebradiça e frágil, 
não devendo ser usada onde essa característica possa significar riscos. 
 
Colapso 
 
 Trata-se de uma tendência manifestada por algumas espécies ou por indivíduos de algumas 
espécies, de deformarem anormalmente durante a secagem, prejudicando a qualidade e o rendimento da 
madeira beneficiada. O colapso é provocado por diferenças de permeabilidade entre os anéis da madeira, 
onde faixas menos permeáveis e saturadas, perdem umidade dos lumens da células. Estas sofrem 
diminuição da pressão interna em virtude da capilaridade, quando é ultrapassada a resistência das 
paredes celulares. O autor encontrou em madeira serrada de E. grandis, diferenças de intensidade de 
colapso entre procedências e entre clones. Observou também diferenças de intensidade de colapso entre 
madeiras de diferentes florestas de uma mesma espécie. 
 O colapso é um grande limitante ao uso da madeira, sendo que espécies com essa tendência 
apresentam menor rendimento e exigem programas de secagem muito mais elaborados que os demais 
quando secas em estufa, muito mais elaborados que os demais, necessitando tratamentos de 
condicionamento com vapor. No caso de secagem ao ar o recondicionamento é impossível. Nos 
eucaliptos, em geral, parece haver mais tendência a colapso nas espécies e média densidade e menor 
tendência naquelas de baixa e alta densidade. 
 
Nós 
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 O nó é a base de um galho que está encaixado no tronco de uma árvore ou em outro galho maior. 
O nó tem início na medula e cresce do centro para a periferia. Os nós vivos são aqueles cujos galhos 
estavam vivos quando era formada a madeira em seu redor, os mortos são aqueles cujos galhos já não 
eram ativos quando era formada a madeira em seu redor. Em um corte radial, a parte interna mais 
próxima à medula, corresponde ao nó vivo, a parte mais próxima da periferia contém alguma parte 
morta se o galho não está vivo ou já caiu. 
 Em uma árvore normal de Eucalyptus o tamanho dos nós aumenta de acordo com a altura. Os 
menores estão . na base e os maiores nas partes mais altas. 
 O tamanho e a quantidade de nós na madeira serrada depende de sua posição na tora e das 
características da tora. As toras por sua vez, dependem de fatores genéticos da árvore que lhe dá origem, 
do espaçamento da floresta e do manejo a que foi submetida. 
 Os nós vivos quando pequenos com relação â secção da peça serrada não prejudicam alguns usos 
(lambris, fornos, paredes, móveis, etc.). Os nós mortos dependendo de sua posição nas tábuas têm a 
tendência a soltar-se quando a madeira é seca, desvalorizando a madeira para aqueles usos. 
 Em algumas espécies de E. grandis por exemplo, os nós estão relacionados com exsudação de 
resinas em várias fases, na árvore e durante a secagem das peças serradas. 
 Nos eucaliptos, quando as florestas não são adequadamente formadas e manejadas, geralmente os 
nós são muito numerosos. Florestas destinadas à produção de madeira serrada ou laminada devem ser 
submetidas a podas sucessivas a partir do momento que os galhos inferiores começam a morrer até a 
altura desejada. 
 
Empenamento 
 
 Os empenamentos ocorrem na madeira durante o desdobro e secagem. O desdobro provoca 
encurvamento das peças em virtude das tensões de crescimento durante o desdobro há uma tendência 
das peças de se curvarem de modo que as extremidades se distanciam do centro da tora, nesse momento 
é importante selecionar que tipo de encurvamento se pretende, desde que ele é inevitável, assim prefere-
se o encurvamento de tábuas no plano das faces, tipo bow, evitando-se o empenamento na direção das 
bordas, tipo crook. Um bom entendimento da natureza das tensões de crescimento evita este tipo de 
empenamento. Geralmente os cortes tangenciais produzem mais tábuas curvadas no plano das faces, os 
curvamentos mais fáceis de serem contornados no uso, enquanto que cortes radiais produzem peças 
curvadas no plano das bordas. 
 Durante a secagem podem surgir vários tipos de empenamento, em algumas espécies de 
eucalipto são comuns o encanoamento, devido a grande diferença entre a contração radial e contração 
tangencial, o que pode ser contornado através do empilhamento adequado durante a secagem. 
 Outro tipo de empenamento que pode ocorrer durante a secagem, o torcimento, sua causa é a grã 
espiralada contidas nas árvores, algumas espécies de eucalipto apresentam indivíduos com essa 
característica. Foi encontrado pelo autor encontrou em clones híbridos de E. grandis, este tipo de 
empenamento. Além do torcimento, essa característica, ocasiona sério fendilhado nas peças de madeira, 
nos casos mais sérios a madeira é inutilizada. A grã espiralada é uma característica genética e pode ser 
identificada nas árvores. Árvores com essa característica não devem ser usadas para produção de 
madeira serrada, para produção de sementes ou para produção de propágulos para enraizamento.  
 
Bolsas de Resina 
 
 São formações anormais na madeira, geralmente uma descontinuidade no lenho formando setores 
anelares de comprimento e formas variadas. A forma mais encontrada é anelar com cerca de 2,0 a 3,0 
mm de espessura, e tem como característica estar cheia de um tipo de resina escura a qual exsuda. As 
bolsas de resina, "kino veins" em inglês, são um dos defeitos mais freqüentemente mencionados como 
causas da degradação na madeira de eucalipto na Austrália (Hillis, 1978). Quando grandes, as bolsas de 
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resina, podem enfraquecer peças estruturais. O autor tem observado variações na ocorrência de acordo 
com a espécie. Por exemplo, é pouco frequente em E. grandis, E. saligna e E. urophylla, mas frequente 
em E. citriodora cultivados no Estado de São Paulo. Neste caso, tanto a frequência como o tamanho das 
descontinuidades eram tão grandes que em alguns casos comprometia o uso estrutural das peças. 
 
Variabilidade 
 
 Uma característica muito valorizada para madeira utilizada na indústria é a uniformidade. O 
processamento mecânico é facilitado e é atingida melhor qualidade quando a madeira é uniforme nas 
várias propriedades. Na madeira há variações devido a espécie, cada espécie tem suas próprias 
características, há variações dentro das espécies devido à procedência, fatores ambientais e manejo. Um 
estudo australiano registra o fato de que tratos silviculturais influiram na coloração de E. grandis. Há 
também variações provocadas pela hibridação natural e artificial. 
 A diversidade é um obstáculo quando não se tem controle da fonte de suprimento e entram no 
processo toras de várias procedências. Todavia, quando utilizada racionalmente, a diversidade torna-se 
uma ferramenta essencial no melhoramento da floresta e da madeira através de práticas de 
melhoramento genético ou clonagem. 
 
Retratibilidade 
 
 A retratibilidade exprime a intensidade de encolhimento da madeira durante a secagem, a perda 
de água das paredes das fibras, faz com que elas diminuam de secção, isto provoca contrações na 
madeira. Essas contrações, em princípio, variam com as espécies. As espécies que apresentam baixa 
retratibilidade são em geral muito mais valorizadas, por exemplo, o mogno e a cerejeira. Nos eucaliptos 
há muita variação quanto às contrações mas, de modo geral são muito grandes. Entre as espécies 
ensaiadas no IPT as contrações tangenciais variam de 7,8% no E.  corymbosa a 21,9% no E. globulus e 
a contração radial de 3,5 % a 8,5%, respectivamente. Contudo, estudos recentes realizados no IPT com 
madeiras de E. grandis de várias procedências e origem mostraram grandes diferenças nos valores de 
contrações tangenciais e radiais, registrando-se amostras de toras com resultados muito próximos do 
mogno, enquanto outras toras mostraram valores que as caracterizam como madeiras de grande 
instabilidade dimensional. 
 
POTENCIAL ATUAL 
 
 A grande maioria das florestas plantadas com eucaliptos no Brasil são manejadas para produção 
de pequenos fustes para uso como fibra ou como energia. Essas florestas foram implantadas e manejadas 
sem preocupação com a qualidade da madeira, por isso hoje é muito difícil o aproveitamento dessa 
madeira para produção de madeira serrada e da transformada em móveis, esquadrias e outros produtos 
de alto valor. As poucas florestas manejadas para a produção de toras para serraria não foram 
melhoradas geneticamente para isso, apresentando em geral árvores com boa forma, bons diâmetros mas 
a madeira apresenta grande variação em suas principais propriedades: densidade, propriedades 
mecânicas, coloração, retratibilidade, tendência a colapso e a empenamentos. O autor analisando 
madeira serrada de E. grandis proveniente de talhão muito bonito do estado do Paraná, observou durante 
a secagem ao ar que aproximadamente 80% das peças não apresentavam deformações sérias enquanto 
que o restante mostrava grandes deformações na secção transversal, provocada por colapso e fendilhado. 
Isso mostra que ao lado de árvores com cargas genéticas adequadas para a produção de madeira serrada 
de qualidade, há árvores com carga genética que lhe dão características não adequadas. 
 A possibilidade de uso das florestas atualmente existentes para a produção de madeira serrada 
depende de análise de cada situação, são fatores importantes a espécie, a procedência, a localização, a 
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história dos talhões, seu desenvolvimento e as características tecnológicas e de processamento da 
madeira. 
 Em princípio, as florestas atuais podem ser manejadas para a produção de madeira serrada 
através de, por exemplo, práticas de desbastes e podas. Contudo, o potencial de uso da madeira depende 
de suas características intrínsecas que podem ser avaliadas por amostragem, na prática a seleção deve ser 
feita com a madeira depois de serrada e seca. 
 Para certos usos, tais como madeira para construção, embalagens e paletes, as florestas atuais, em 
princípio, podem ser usadas desde que fatores econômicos tais como localização, produtividade, 
demanda etc, sejam favoráveis. 
 
OPORTUNIDADES 
 
 Os estudos feitos não só pelo IPT, mas também por outras instituições, tem demonstrado que 
madeira serrada de eucaliptos pode ser usada em muitas aplicações em substituição das espécies nativas. 
Aqui serão relatadas as mais importantes: 
 
- Móveis. No IPT foram produzidos móveis tipo gabinete (armários, estantes, gaveteiros), escrivaninhas 
e mesas com E. grandis, com desempenho considerado muito bom. O desempenho varia de acordo com 
as características genéticas, havendo diferenças de qualidade entre clones de mesma espécie e idade 
provenientes da mesma região. 
 Foram produzidos protótipos de vários tipos de móveis com E. saligna com bom desempenho, 
sendo esta espécie adequada para a produção de móveis estruturados: cadeiras e mesas, que demandam 
mais resistência mecânica do que os móveis tipo gabinete. 
 
- Estruturas para telhados. Foram produzidas comercialmente estruturas de telhados com até 12 m de 
vão livre com bom desempenho, uma delas no próprio IPT, há 15 anos em perfeitas condições, com E. 
saligna de 25 anos procedente de Capão Bonito, Estado de São Paulo. Outras espécies foram também 
usadas em estruturas de telhado: E. grandis em estruturas leves; E. citriodora e E. tereticornis em 
estruturas mais pesadas. 
 
- Paletes. Foram já produzidos com várias 'espécies com desempenho plenamente satisfatório. 
 
- Casa pré fabricada. Foi construído protótipo no IPT aparentemente com bons resultados, todo em E. 
grandis. 
 
- Componentes de edificações. Já foram produzidos de várias espécies: assoalhos, lambris, forros, 
batentes, escadas, etc., com resultados variáveis de acordo com a espécie, floresta, etc. 
 
- Cruzetas para postes de transmissão. Produzidos de várias espécies com resultados variáveis de 
acordo com a espécie. 
- Passarela. Foi construída uma passarela para pedestres com estrutura em E. citriodora. A passarela 
treliçada instalada em uma avenida em São Paulo, tem um vão de 32,4 m, formando o conjunto quatro 
rampas treliçadas de 16 m. 
 
 Avaliando a madeira proveniente de várias florestas, o autor observou diferenças importantes nas 
madeiras com idades aproximadas (em torno de 13 anos). As principais fontes de variação são: nós, 
tamanho e número; tendência a colapso da madeira; tendência a empenamento, tendência a rachamento. 
De acordo com Rudman 1969, Doran 1974, e Davidson 1974, citados por Zobel 1981. As oportunidades 
de mudar as qualidades da madeira do Eucalyptus na direção desejada através da manipulação genética 
são boas. Apesar da relativa estabilidade da madeira dentro das espécies de eucalipto, ela pode ser 
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efetivamente manipulada por mudanças no ambiente através de tratamentos silviculturais combinados 
com melhoramentos na direção desejada (Zobel, 1981). 
 A grande produtividade dos eucaliptos em várias regiões brasileiras associada com 
disponibilidade de terras necessitando cobertura florestal e de mão de obra, contingentes de população 
pouco ou não treinada, necessitando de empregos, representam uma boa oportunidade de criação de um 
recurso extremamente útil para a vida moderna. 
 
PERSPECTIVAS 
 
 A retomada do desenvolvimento econômico e social do país, exigirá a construção de milhões de 
habitações, aumento da produção industrial, importações e exportações. Esse crescimento implica no 
aumento da demanda de materiais e matérias-primas, entre elas a madeira. Contudo, uma economia mais 
competitiva, fator fundamental para o desenvolvimento, exigirá produtos com melhor qualidade e preços 
equivalentes ou inferiores aos do mercado internacional. Nesse contexto a indústria florestal brasileira 
tem uma missão a cumprir para evitar que o país, em alguns anos se transforme em importador de 
madeira. Atualmente as exportações e importações de madeira serrada se equivalem. Considerando-se o 
potencial representado pelos Eucalyptus há condições ambientais e conhecimentos silviculturais para 
dar ao país vantagem comparativa na produção de matéria prima florestal. Isso, porém, não é suficiente. 
É necessário produzir com qualidade, nisso ainda não somos competitivos. Com relação á madeira 
serrada, muito ainda deve ser feito para que o eucalipto ocupe um lugar fundamental que lhe confere o 
alto desempenho silvicultural. As perspectivas são favoráveis: o conhecimento já acumulado sobre a 
silvicultura e o manejo de várias espécies do gênero, sua maleabilidade e resposta ao manejo e ao 
melhoramento genético, a grande variabilidade e diferenças inter e intra-específicas, que o torna 
aplicável em um grande espectro de usos, e a possibilidade de rotações curtas, fundamental no ambiente 
econômico de falta de política de financiamentos a longo prazo. 
 A produção de madeira serrada de qualidade: madeira livre de nós, colapso, fendas, 
empenamento é possível em rotações curtas, algo entre seis e dez anos. Para isso é necessário um grande 
esforço de investigação em várias regiões do país. Abaixo são apresentadas medidas para obtenção em 
alguns anos de material adequado para processamento industrial da madeira sólida de eucalipto. 
 
. Caracterização: identificação, através de pesquisa de campo e de laboratório de espécies, procedências, 
progênie, dones ou indivíduos com características silviculturais e tecnológicas adequadas à produção de 
taras para madeira serrada. Os principais aspectos a serem determinados são: forma, comportamento da 
derrama, densidade e outras propriedades físicas, tendência ao rachamento, tendência a colapso e a 
empenamentos. 
. Testes e ensaios silviculturais e de manejo objetivando estabelecer principalmente: método de 
propagação, espaçamento, cronograma de desrama, e duração da rotação; tendo em vista a obtenção no 
mínimo prazo de tempo de toras adequadas para serraria. 
. Investigação dos melhores métodos de colheita, tratamento de toras, desdobro, secagem, usinagem, 
colagem e acabamento adequados para os vários materiais selecionados. 
. Desenvolvimento de produtos adequados para as madeiras considerando suas características e aptidões. 
Os produtos devem orientar-se inicialmente para aqueles que demandam maiores quantidades de 
madeira, por exemplo, construção civil, componentes para edificações, embalagens e móveis. 
 
 Concluindo, pode-se dizer que o eucalipto tem tudo para ser a principal madeira de serraria do 
país, para isso é necessária investigação intensiva, tanto sob o ponto de vista tecnológico como 
silvicultural. Sem emprego intensivo de pesquisa, os resultados serão lentos e medíocres, com um 
trabalho sistemático e arrojado de investigação poderse-á atingir uma importância econômica 
comparável a da celulose de eucalipto. Sem investigação no futuro, importaremos madeira serrada para 
nossas necessidades básicas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A produção de madeira serrada de eucaliptos exige realmente uma certa técnica de desdobro que 
compatibilize a matéria prima e os equipamentos hoje existentes para garantir um bom rendimento a 
uma boa velocidade de avanço e principalmente, uma boa qualidade. 
 Mas, a rigor, há uma técnica de desdobro mais apropriada para cada "lay out" instalado porque 
em cada um deles a manifestação das tensões de crescimento, que é o grande problema dos eucaliptos, 
se dará de uma forma diferente. 
 Procurar-se-á então no presente trabalho, em prol da generalidade, esclarecer de forma simples e 
objetiva o que é a tensão de crescimento e a sua forma trivial de manifestação, para que o leitor possa 
depreender, por si só, toda a problemática de todos os tipos possíveis de serraria e possa especificar, para 
cada caso, a melhor técnica de desdobro. 
 
A IMPORTÂNCIA DA TENSÃO DE CRESCIMENTO NO PLANEJAMENTO DA SERRARIA 
 
 A figura 1 (a) mostra o fuste de uma árvore de, por exemplo, um ano de idade já lignificado e 
portanto rígido, mas elástico. É importante observar que o tecido formador deste fuste avança pelos 
galhos e raízes de uma forma contínua. 
 Pode-se admitir, para efeito teórico, que o crescimento em diâmetro da árvore se dá por adição 
sucessiva de tubos a este cilindro já formado, como mostram as figuras 1 (b) e 1 (c). 
 Assim, admitir-se-á que o tubo 2 representa o crescimento do 2o ano da árvore, que o tubo 3 
representa o crescimento do 3o ano de vida da árvore e assim por diante, mas todos eles de parede muito 
fina. 
 O tubo i é formado por um tecido único que avança pelas raízes e galhos formando também uma 
envoltória contínua de fibras iniciais. 
 Quando estas fibras iniciais passam à fase de maturação elas se encurtam e então o tubo i, que 
está vinculado nas extremidades devido à continuidade do tecido, se auto traciona e como também está 
vinculado, através de sua superfície interna, ao fuste já formado e lignificado no ano anterior, comprime-
o. 
 Assim, o tubo 2 fica tracionado longitudinalmente com a chamada tensão de crescimento 
periférica (�p) e o cilindro 1, que é o fuste já formado, fica comprimido também longitudinalmente com 
uma certa tensão que será vista mais adiante. Mas é importante perceber que o tubo, por ter uma parede 
bem fina, fica tracionado uniformemente, isto é, com o mesmo valor de tensão em todos os pontos de 
sua seção transversal. Por sua vez, o cilindro interno ao tubo recebe uma tensão de compressão na sua 
superfície longitudinal externa cuja intensidade tende a diminuir para pontos cada vez mais próximos da 
medula.

                                                 
* Prof. Dr. do Departamento de Ciências Florestais – LCF/ESALQ/USP 
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 Como a tensão de tração é convencionalmente positiva e a tensão de compressão é 
convencionalmente negativa pode-se traçar a curva 1 da figura 1 (d) e observar mais facilmente a 
distribuição de tensões num raio genérico da árvore. 

 
 Analogamente, quando as fibras do tubo 
3 se encurtam longitudinalmente ele se auto 
traciona com a mesma tensão �p, assumida 
constante em toda a vida da árvore e agora 
comprime o tubo 2 e o cilindro 1. Dessa forma a 
tração então existente no tubo 2 será diminuída e 
a compressão existente no cilindro 1 será 
aumentada. A curva 2 da figura 1(d) mostra a 
nova distribuição de tensões num raio genérico 
desta mesma árvore, porém, um pouco mais 
grossa. 
 O processo se repete até que a árvore 
atinja o raio (R) final, ao longo do qual ter-se-á a 
distribuição de tensões dada pela curva 4 da 
figura 1(d). 
 Observando-se então a seção transversal 
formada e representada na figura 2 nota-se uma 
porção central comprimida sujeita a uma máxima 
compressão na medula e a valores decrescentes 
até o ponto A onde é zero e uma porção 
tracionada que tem o valor zero no ponto A e 
atinge o valor máximo �p no ponto R. 
 Esta distribuição de tensões causada pela 
tensão de crescimento é de acordo com 
KUBLER (1959), que impõe a condição de que a 
tensão de compressão imposta por um tubo i é 
uniformemente distribuída no cilindro interno a 
este tubo, é dada pela equação (1) e de acordo 
com Garcia (1992) que não faz esta imposição 
pode ser do tipo (2). 
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onde: 
 
�(r)  = tensão num ponto r entre a medula e a periferia da árvore. 
�p  = tensão de crescimento estimada na periferia da árvore 
fc  = resistência da madeira à compressão ou a proporção (a ser melhor estudada) entre a �p e a fc.
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 Estas curvas podem ser vistas na figura 2 para um caos particular de R = 15 cm, �p = 10 MPa e fc 
= 30 MPa. 

 
 Como a madeira é um material elástico toda 
a porção tracionada na árvore está alongada 
proporcionalmente à distribuição de tensões 
existente e tenderá a encurtar-se no desdobro quando 
esta distribuição de tensões é aliviada. 
Analogamente a porção comprimida tenderá a 
alongar-se. 
 Isto explica porque a seção transversal de 
uma árvore recém cortada tem o seu diâmetro 
aumentado e adquire a forma de calota. No caso de 
tensões elevadas o aumento de diâmetro é quase 
sempre acompanhado por rachaduras de 
extremidade, as quais têm sido tomadas como um 
indicador de seleção de árvores para serraria. 

Entretanto, a uma suficiente distancia das 
extremidades da tora recém obtida de uma árvore, 
uma peça de comprimento e seção transversal b X h, 
com b não muito grande, localizada no interior desta 
tora como mostra a figura 3(a) está sujeita à 
distribuição de tensões da figura 3(b) que a mantém 
indeformada no interior da árvore. 

 A dificuldade está em saber-se quanto destas 
tensões provocará, por sua supressão durante o 
desdobro, alongamento/encurtamento ou 

empenamentos e ainda quanto destas tensões permanecerá na madeira serrada como tensão residual. 
 Garcia (1992) admite que a parcela dessas tensões que provoca a flexão de uma peça serrada, 
obtida por cortes simultâneos, apresenta distribuição linear, dada pela equação (3). 
 

(3)                   
R
r

 3  2-  (r) p �
�

�
�
�

� +=σσ  

 
 Dessa forma a peça a ser serrada mostrada na figura 3(a) está sujeita ao estado de tensão 
mostrado na figura 4(a), onde: 
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 Este estado de tensão pode ser decomposto em uma parcela de tensão normal uniforme e outra 
linearmente distribuída como mostram as figuras 4(b) e 4(d). 
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 A eliminação destas tensões, que é o que ocorre no desdobro, permitirá que a peça se deforme no 
sentido contrário ao das tensões aplicadas como mostram as figuras 4(c) e 4(e). 
 Do ponto de vista matemático pode-se admitir que a distribuição de tensões que provoca 
deformações na madeira serrada (�ps) é dada pela equação(6) que é a mesma equação (3), porém com 
sinal trocado e então, as distribuições de tensões da figura 4 passam àquelas da figura 5. 

 

(6)                   
R
r

 3  2--  p �
�

�
�
�

� += σσ πσ  

 
 A parcela normal unforme (�ct) dada 
pela duração (4) e vista na figura 5(b) 
somente contribui para o alongamento ou 
encurtamento da peça e portanto não tem 
importância prática no desdobro uma vez 
que a sua ação mais nociva já se manifestou 
na extremidade da tora. A parcela dada pela 
equação (5) e vista na figura 5(d) provoca a 
flecha (f) dada pela equação (7) facilmente 
deduzível na teoria da resistência dos 
materiais. 
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4hE

I . f
  f

2σ=  

 
 Substituindo-se nesta equação a 
tensão de flexão (�f) dada pela equação (5) 
obtém-se a equação (8) abaixo, adaptada 
para o caso em questão ou, utilizando-se a lei 
de HOOKE, obtém-se a equação (9) que é de 

aplicação mais generalizada porque independe da espécie. 
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onde: 
 
 �p = deformação de crescimento, mediana periferia da árvore 
 D = diâmetro da árvore no ponto considerado 
 

 A equação (9) demonstra que para a seleção de árvores para serraria é importante a relação 
D

pε
 e 

não apenas �p. Isto explica porque as rachaduras de extremidades da tora e os empenamentos na madeira 
serrada se agravam com o aumento da altura da tora na árvore. 
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 Entretanto, a deformação �p é ainda de difícil, imprecisa e de demorada obtenção como pode-se 
verificar nos trabalhos de NICHOLSON (1971), GUÉNEAU (1973), GUÉNEAU & SAURAT (1974), 
POLGE & THIERCELIN (1979) e GARCIA (1992) os quais apresentam cada um, uma forma diferente 
de medição. 
 Portanto, a flecha (f) constitui-se num importante indicador de seleção de árvores para serraria e 
que, pelo menos por enquanto, é o parâmetro mais fácil e seguro de se avaliar as conseqüências de �p 
para um determinado processo de desdobro. 
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O PLANEJAMENTO DO DESDOBRO TENDO COMO VISTA O USO FINAL DA MADEIRA 
 
 Do exposto anteriormente, depreende-se que os cortes tangenciais sucessivos, efetuados em 
serras de corte único não são, do ponto de vista prático, indicados para produção de madeira serrada de 
espécies que tenham relativamente altas deformações de crescimento. Isto porque após a retirada de cada 
tábua, o bloco remanescente se deforma por flexão, pela adaptação à nova distribuição nele residual, 
implicando na perda de uniformidade de espessura da próxima peça a ser serrada. 
 No caso de cortes duplos, quádruplos ou múltiplos como aqueles produzidos pela serra de quadro 
cheio é preciso preocupar-se com a espessura mínima admissível na prancha diametral, para que não 
ocorram as prejudiciais rachaduras de extremidades, como as mostradas na figura 6. 

 
Figura 6. Rachaduras de extremidades da prancha diametral que independem das rachaduras de 
extremidades da tora 
 
 Nesta prancha diametral a distribuição de deformações �p(r) obtida por GARCIA (1992) a partir 
de uma simplificação sugerida por ARCHER (1984) é dada pela equação (10) que comparada com a 
equação (3) mostra que a tensão de tração na borda da prancha diametral é 50% maior que aquela que 
existia na periferia da árvore. 
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 Deve-se portanto, planejar o desdobro no sentido de produzirem-se peças serradas que tenham 
qualidade compatível com aquela necessária à sua utilização prática. 
 No caso da peça da figura 7, que pode ser obtida por um corte duplo seguido de um corte 
múltiplo, são previsíveis as deformações máximas mostradas na Tabela 1 onde se observa que o 
encanoamento (ft) diminui e a flecha (f) tende a aumentar com o aumento da distância da peça em 
relação à medula. Todavia, a flecha (f) tenderá para 2,25 cm sempre que a largura (h) for pequena em 
relação ao diâmetro (D) da tora. 
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 Observa-se também, que para uma dada posição, qualquer destas duas deformações tende a 
aumentar com o aumento da largura da peça. 
 
 

 Portanto a peça mostrada na figura 7 não 
é recomendada para solicitações de compressão, 
como aquela que ocorre, por exemplo, no banzo 
superior de uma treliça, porque estaria somando 
uma excentricidade inicial ao problema da 
flambagem. Também não seria indicada para 
solicitações de flexão, como em uma terça, por 
exemplo, porque trabalharia a uma flexo-torção. 
 Esta peça pode, entretanto, devido à sua 
menor inércia ser retificada na secagem 
mediante a aplicação de cargas transversais, mas 
neste caso guardará tensões residuais que 
poderão se manifestar por ocasião de cortes 
longitudinais posteriores. Recomenda-se então, 
que as suas dimensões sejam as mais próximas 
possíveis daquelas necessárias ao seu uso final. 
 Já a peça da figura 8 apresentará uma 
flecha no seu plano de maior inércia e portanto 
só será endireitada mediante desgastes, o que 
ocasionará evidentemente, uma queda de 
produtividade. Entretanto é uma peça 
recomendada para solicitações de flexão 
utilizando-se esta sua flecha natural como contra 
flecha na estrutura. No caso de solicitações de 
compressão é possível compensar a 
excentricidade inicial com o aumento calculado 
da dimensão (h). 

 
TABELA 1. Exemplos de flechas máximas previsíveis no desdobro de toras de eucalyptos com �p = 
0,001 (�p = 10 MPa e E = 10000 MPa) 
 

D 
(cm) 

a 
(cm) 

h 
(cm) 

I 
(m) 

ft 
(cm) 

f 
(cm) 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

2 
2 
2 
5 
5 
5 

10 
20 

25,98 
10 
20 

25,98 (máx.) 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

-1,00 
1,56 
1,71 
0,50 
1,10 
1,30 

2,25 < f < 3,25 
0,69 < f < 2,25 
0,54 < f < 2,25 
1,75 < f < 2,25 
1,19 < f < 2,25 
0,97 < f < 2,25 

 
 Por último deve-se evitar a obtenção de peças serradas do tipo daquela mostrada na figura 9(a), 
obtida pelo desdobro esquematizado na figura 9(b), porque apresentarão flechas nos seus dois planos, e 
portanto, acumularão as desvantagens dos dois casos anteriores. 
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ABSTRACT 
 
 This paper highlights the most significant recent developments for the optimization of small log 
processing. The topics discussed include: log debarking, three-dimensional scanning for optimizing 
sawing decisions; advances in bandsawing equipment; the use of optical scanning and circular sawing 
equipment for curve sawing; and application of thin, spline arbor guided saw blades and variable 
thickness saw blades. Originally developed for small conifer logs, this technology can be adapted for 
processing fast-grown plantation Eucalyptus. 
 
INTRODUCTION 
 
 Never before has the pressure been greater to maximize recovery in the wood industry. As the 
supply of logs decreases and prices go up, the industry faces continued pressure to improve its operating 
margins. With the advent of growing competition from a global economy, only those companies which 
are able to get the most out of their raw materials and can quickly adapt to the marketplace will survive. 
 Optimization of the primary log breakdown process requires accurate measurement, positioning, 
and transport of logs, cants and boards during processing, as well as optimum sawing decisions and 
narrow kerf accurate sawing. This article highlights recent developments in the technology of small log 
processing including: log debarking; scanning and optimization of the primary log breakdown; and 
associated equipment. The emphasis is placed on band sawing and circular sawing systems used in 
North America. Although this technology was developed for small conifer logs, it can also be adapted to 
processing young plantation-grown Eucalyptus (20). 
 
ADVANCES IN THE TECHNOLOGY OF DEBARKING LOGS 
 
 A variety of debarkers have been used including hydraulic debarkers, drum debarkers, rosserhead 
and mechanical ring debarkers (6, 22, 23). The mechanical ring debarker is the type most commonly in 
use in sawmills currently. It is characterized by feed rates up to 125 m/min, and the ability to debark a 
wide range of log species, of varying diameter and length, and under various operating conditions (green, 
dry), with minimal fiber loss and log end damage (6). 
 Debarking of several eucalyptus species has been investigated by Krilov (10). He concluded that 
the design of a small-size hydraulic debarker is feasible and should be a commercially viable proposition. 
 Any debarker should be set up to operate at the lowest practical feed speed and the greatest 
feeding efficiency. According to Dickinson (6) an industry average of 60% indicates that the majority of 
ring debarkers are running at higher feed speeds than needed to make up for idle time. 
 Improvements have been also made in noise reduction (as much as 17 dbA) by use of a 
rosserhead debarker with a staggered arrangement of cutters and reduced operating speed (3).

                                                 
* Director, Wood Machining Institute, P.O. Box 476, Berkeley, California 94701-0476, U.S.A. and Research 
Scientist/Consultant, California Cedar Products Company, Stockton, California. 
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ADVANCES IN SCANNING TECHNOLOGY AND PROCESS OPTIMIZATION 
 
 The greatest opportunity for maximizing yield when processing logs into lumber is in the area of 
accurate determination of log shape and quality, and optimization of sawing decisions. Early log 
scanning systems measured logs in either one or two planes, and the log was modeled as a "truncated 
frustum of the cone" with circular diameters, length and a measured taper rate. With the emergence of 
precision log transport systems, it has been possible to precisely measure not only the vertical and 
horizontal log dimensions, but also the true log edge positions with respect to the machine center and 
datum lines. It is now also possible to rotate the log for best recovery or value. 
 For example, Porter Engineering Ltd. of Richmond, S.C., Canada has developed real time 
software, Real Time for Real Trees (RT2) for canters, end-doggers, Chip-n-Saws TM, twin and quad 
band mill primary breakdown systems. These programs feature full graphic displays for the operator and 
accurate true shape computer modeling of each log in three dimensions. A special version of RT2 is used 
to automatically rotate the log for an additional increase in recovery. RT2 has also been developed for 
optimum bucking applications, taking into account Sweep, Crook, and Rotation. 
 In recent years, many companies, primarily in North America, have become involved in three-
dimensional scanning (6, 9). The most sophisticated scanning systems can now scan logs for shape and 
provide full three-dimensional images from which computers can calculate the best rotational axis and 
optimum sawing solution for each log. 
 The Coe Manufacturing Company of Tigard, Oregon, has recently introduced the Halo Scanner 
to their line of 3D log scanning systems. This scanner utilizes a ring of lasers to precisely measure the 
shape of a log as it passes longitudinally through the scanner ring. This shape information is passed to 
the Coe 3D Log Optimizer which in real time determines the log breakdown solution with the highest 
value or volume. At a recent sharp chain installation, the Halo Scanner is operating at over 16 logs per 
minute. According to the company, recovery improvement cari range trom 2% to 5% over conventional 
2-axis scanning, depending on log shape and diameter. 
 There are also several methods of defect detection inside logs that are either currently in use (e.g. 
Tina Scanner for log sorting in Sweden) or being tested. These methods are gamma radiation, 
microwaves, x-ray computertomography and nuclear magnetic resonance (17). 
 However, even with perfect knowledge of log shape and quality 1 we are still faced with the 
problem of what the primary and secondary log breakdown equipment will do to the lumber recovery. 
Operating principles of different small log sawing systems, and their influence on lumber recovery and 
production rates, have been described elsewhere (11,13,21 ). 
 There have been significant developments in scanning systems for the optimization of board 
edging and trimming. Scanning is now being done at production speed, and the trend is to maximize 
profile resolution and measurement accuracy, while minimizing the number of scanning components per 
profile. Gains in yield are substantial. For example, an edger optimizer can consistently achieve 85-95 
percent volume recovery at speeds up to 200 m/min (22). The value recovery can be further increased 
with the use of automated defect detection system. In one application, an xray edger optimizer 
outperforms "manual" sawing by 22 percent (2). 
 A very recent innovation is the X-ray Lumber Gauge (XLG) developed by Newnes Machine Ltd., 
of Salmon Arm, S.C., Canada. This Lumber Gauge uses X-rays to measure the density profile of lumber 
and accurately predicts the bending, tensile strengths and MOE (stiffness). The XLG is used to produce 
MSR (Machine Stress Rated) and MEL (Machine Evaluated) lumber. According to Newnes Machinery 
the non-contact X-ray measuring technique is more precise than conventional mechanical devices. It 
also allows variable speeds of throughput, and reduces maintenance requirements as well. 
 
ADVANCES IN SAWING EQUIPMENT 
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New Band Sawing Equipment 
 
 An innovative development in headrig design is the "rotary headrig," installed in the Jordan 
Lumber Company, Mt. Gilead, North Carolina, U.S.A. (12). This headrig consists of a rotary carriage 
and traveling bandmill. Its triangular shaped carriage has three log processing stations: clamping, 
scanning, and sawing. After each log has been clamped, the carriage rotates 120 degrees to the top 
position where the log is scanned. Then the carriage rotates another 120 degrees and the log is sawn with 
a traveling double-cut bandmill. The rotary headrig increased the recovery of the Jordan Lumber 
sawmill by more than 38% over the previously installed Chip-n-Saw headrig, and is capable of 
processing 300 to 400 logs per hour. 
 Another innovative design is the CETEC (formerly Ceypan) bandmill, patented by Seneca 
Systems, Inc., Eugene, Oregon, and manufactured by Denis Comact Company, St-Georges du Beuce, 
Quebec, Canada. The CETEC bandmill incorporates a double column narrow configuration bandmill 
with an automatic control of positioning and tensioning of the saw. The bandmill features an ultra-
sensitive closed loop automatic strain (axial tension) control, which provides rapid response while 
maintaining constant strain, and a saw kerf of 0.125 inch with sawing accuracy of 0.002 incho The 
bandmill can be mounted vertically or horizontally, or tilted, and can be used as single-cut, double-cut, 
twin, quad or resaw. 
 
Innovations in Circular Sawing Equipment 
 
 There have been interesting developments in the design of circular sawing equipment (16,22). 
For example, Ari Company of Ornskoldsvik, Sweden, developed a system for curve sawing of cants 
with guided spline arbor circular saws, using Kockums scanning and optimization system. A similar 
curve sawing system is offered by Schurman of Woodland, Washington and Applied Theory of 
Corvallis, Oregon. While the Kockums/Ari system allows variable sweep within a cant, the 
Schurman/Applied Theory systems allows only a single arc to be followed (11). 
 Curve sawing, a technique developed in Scandinavia, follows the natural curvature (or sweep) of 
the log, and results in greater yield from each cant. Investigations made by the Swedish Forest Products 
Research Laboratory show that, in addition to greater volume, curve sawing produces higher quality 
lumber in comparison to straight sawing (18). 
 
DEVELOPMENTS IN CIRCULAR AND BAND SAW DESIGN AND OPERATION 
 
Band Saw Design and Operation 
 
 The general practice in the industry has been to select saws on the basis of past experience or by 
an expensive t trial and error process. Due to extensive research on saw dynamics, however, it is now 
possible to design both circular and band saws on the basis of sound engineering principles (15,16). 
 For band saw design, the saw blade thickness, width, amount of axial tension ("strain"), degree of 
tensioning, back crown, and wheel tilting must all be considered. Major considerations in any attempt to 
optimize saw design are saw vibration and stability during operation. The University of California has 
developed a band saw computer program that can be used to calculate the affect of design and process 
parameters on the natural frequency of vibration. Basic considerations in the selection of a bandmill has 
been discussed by Allen (1). 
 At present, the trend is to apply high "strain" and to use computerized monitoring of band saw 
displacements and control of feed speed. Also, Stellite tipping of band saws has become increasingly 
popular. 
 
Developments in Circular Saw Design 
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 In the case of circular saws, computer software for calculating critical speeds of the saw blade, 
based on design and operation variables, has been available for more than decade. It is now possible to 
design circular saws and predict their performance on a personal computer using, for example, a CSAW 
program (15). 
 Two types of circular saw designs that allow the most substantial reduction in kerf losses are 
guided spline arbor saws, which are used in the sawmilling industry, and taper saws with large diameter 
collars, which are used for secondary processing, such as the manufacture of pencil slats (3, 16, 19). 
 
Guided Spline Arbor Saws 
 
 Most sawmills in North America resaw cants with spline arbor collarless saw blades with fluid-
lubricated guides. Patented by AI Thrasher in 1972, circular saw guides serve to position the saw blade 
relative to the workpiece, to lubricate and cool the saw blade, to stiffen the saw blade against the 
transverse forces generated during sawing, and to dampen saw vibrations (16, 19). This sawing system 
allows the use of thin saw blades having a kerf width as small as 1.5 mm at a cutting depth of 88 mm 
and feed rate of 24 m/min. The use of multiple guiding systems has been shown to improve saw stability 
(19). 
 
Variable Thickness Saw Blades 
 
 Variable thickness circular saw blades - especially saw blades with thick central hubs and thin, 
tapered rims clamped in the center-were developed in the late 1950's to cut pencil slats (3). Today, 
circular saws with a kerf of 1.3 mm cut 80 mm square air-dried incense cedar blocks at speeds of 20 
meters per minute. 
 This technology did not gain wide acceptance until recently (5). Three years ago, only two 
companies used saws similar to the pencil slat saw. Today, about 30 plants are using this saw design in 
the production process. These saws are tapered within the cutting zone, typically providing 0.5 mm total 
side clearance at the periphery and as little as 0.1 mm clearance at the base of the taper. 
 In addition to the tapered region, a thicker integral "hub" is added to the central part of the saw 
outside the cutting zone which significantly increases blade stiffness. However, one of its limitations is 
cost. The saw plate may be three times more expensive than a standard design having uniform thickness, 
and after tipping, the saw could cost 2.5 times as much. 
 Based on calculations, laboratory results, and sawmill tests, variable thickness circular saws are 
capable of making very large reductions in saw plate thickness and, consequently, in kerf losses. 
According to Bird (5), the kerf reductions for clamped saws range from 15% to as much as 40%. For 
spline arbor saws, plate thicknesses have been lowered 12% to 28%. It is anticipated that this design will 
make a useful contribution toward efforts to reduce kerf losses and to convert wood into useful products 
more efficiently. The circular saws discussed above were tipped with either Stellite or tungsten carbide. 
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ANTECEDENTES 
 
 Las introducciones de eucaliptos en Argetina comenzaron en el siglo pasado. A partir de la 
década de 1940 comienzan en el país los planes de forestación, y es en la década del 70 uando realmente 
toman gran impulso las forestaciones de eucaliptos, a través de sistemas de fomento mediante la 
desgravación impositiva. En el caso de la Mesopotamia, en una primer etapa se pensó en su uso 
celulósico, pero con el tiempo se comenzó a utilizar en la elaboración de postes, en el aserrado para 
cajones, y ya en los últimos 20 años se destacó el aserrado para la producción de tablas y tirantes. 
Actualmente, si se considera la madera exportada más el consumo interno, el destino celulósico llega a 
igualar al del aserrado.  
 En peral la madera que se comenzó a utilizar en el gran mercado de Buenos Aires fue la de 
híbridos o madera de poca aptitud lo que trajo aparejado que la madera se rajara y alabeara 
frecuentemente. Por ello ha sido poco considerada y menospreciada. En la actualidad, con el uso de 
buenas especies y calidad de semilla, los buenos productos que se otienen deben luchar contra esa mala 
fama que tiene el eucalipto en el mercado llegandose a limites de tener que cambiar su nombre 
comercial para no ser asociado, como por ejemplo “pino saligna”, cedro pameano”,… 
 Hoy día la mayor producción de madera aserrada del país es la de Eucalyptus grandis 
(compitiendo palmo a palmo con la de pino), la que comercialmente se conoce como “eucalipto saligna”, 
pese a que esta especie casi no existe en la Argentina. 
 
LOCALIZACION Y ESPECIES 
 
 Actualmente Argentina con aprox. 231.000 ha de eucaliptos, distribuídas en las siguientes 
provincias: 
 

Corrientes: 
Buenos Aires: 
Entre Ríos: 
Santa Fé: 
Jujuy: 
Misiones: 
Otras 

73.000 ha 
60.400 ha 
54.600 ha 
21.500 ha 
13.200 ha 

6.200 ha 
2.400 ha 

Total 231.100 ha 
 
    Fuente (DALLA TEA, 1993)

                                                 
* Técnico del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA EEA INTA CONCORDIA. c.c. 34 (3200) 
Concordia E.R. Argentina te/fax 54-45-210363 – te 54-45-214027 
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 Las especies utilizadas a nivel comercial se restringen a Eucalyptus camaldulensis (rostrata), E. 
tereticornis, E. viminalis, E. globulus y E. grandis (comercialmente denominado E. Saligna), 
apareciendo actualmente como promisorio el E. dunnii. 
 De todos ellos el más abundante (más de 120.000 ha), y de mayor industrialización es el E. 
grandis, por lo que en la información presentada se pone mayor énfasis en dicha especie. 
 De acuerdo a regiones se presentan las siguientes especies: 
 
 a) Mesopotamia (Entre Rios, Corrientes y Misiones): Es la más importante, y con mayor 
industrialización. Predomina el Eucalyptus grandis, más del 90%, encontrando se en menor medida 
algo de E. camaldulensis, E. tereticornis, especialmente en cortinas y montes de reparos, y, 
últimamente pequeños polos de E. globulus y E. dunnii. La zona NE de Entre Ríos (Concordia), es 
considerada el mayor nucleamiento de eucaliptos del país. 
 El destino principal por muchos anos ha sido fundamentalmente el aserrado (tablas, tirantes y 
cajones), además de celulosa, producción de postes y leña. Pero actualmente ha tomado auge el destino 
celulósico y para tableros. 
 b) Región pampena y central (Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba): Se caracteriza por tener 
montes pequeños y dispersos, con excepción del norte de Bs. As y Santa Fé. En la costa atlántica se 
encuentra el E. globulus. mientras que el resto de Ia región posee E. camaldulensis. E. tereticornis y E. 
viminalis (existe un pequeño núcleo de E. dunnii). El destino de estas forestaciones es 
fundamentalmente para tableros y celulosa, y en menor medida pisos de parquet y carpintería rural. 
 c) Zona cuyana: (principalmente Mendoza): Las especies se restringen comercialmente a E. 
camaldulensis, y E. tereticornis. Se trata de un pequeño centro donde la madera se destina a tableros, 
pisos de parquet, carpintería rural y leña. 
 d) Zona del noroeste (Jujuy, Salta y Tucumán): Fundamentalmente E. grandis, E. tereticornis, 
y E. camaldulensis. El destino inicial de estas plantaciones fue el de siderurgia, pero actualmente se lo 
emplea en aserrado para cajonería y leña. 
 En general a los eucaliptos se los divide comercialmente en : 
 
 1) Eucaliptos colorados: pesados (E. camaldulensis y E. tereticornis) 
 2) Eucaliptos claros:  a) semipesados: (E. viminalis, E. globulus, E. dunnii) 

 b) livianos : (E. grandis) 
 
CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIES 
 
Organolépticas 
 
 a) Color: En general los eucaliptos tienen pronunciada diferencia en el color de su durámen 
(centro) y la albura (parte externa del tronco), lo cual puede ser un inconveniente cuando se busca 
homogeneidad de color en las piezas, los más pesados tienen el durámen más oscuro (castano-rojizo), 
mientras que en los más livianos el tono es más claro (de tipo rosado). El E. dunnii, es el que menor 
diferencia posee entre albura y durámen. 
 b) Olor - sabor: En cuanto al olor y sabor se consideran "ausentes", o sea que no poseen olores o 
sustancias detectables que puedan limitar su uso para embalajes de alimentos.  
 c) Veteado: en general es suave, (globulus presenta veteado "espigado", y viminalis 
"pronunciado") pero poseen la particularidad de que según el corte que se realice, o el tipo de 
debobinado, se pueden obtener variantes de veteados (tipos acaobado, jaspeado, o floreado), lo que los 
hace atractivo para los tableros laminados. 
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 d) Grano: En cuanto al grano (dirección de las fibras) el mejor comportamiento lo tiene el E. 
grandis (grano derecho a ligeramente entrelazado), lo seguiría el viminalis (derecho a entrelazado), 
mientras que el resto poseen frecuentemente grano de tipo entrelazado, lo que acarrea problemas en la 
trabajabilidad y hendimiento de la madera. 
 
Características Físicas 
 
 a) Densidad o peso específico: Los eucaliptos colorados (E. tereticornis y E. camaldulensis) se 
ubican dentro del grupo de maderas "pesadas" (750-1000 kg/m3) lo que las hace comparable a gran 
número de especies nativas, el E. viminalis, E. globulus y E. dunnii, se encuentran en el grupo de 
semipesadas (500-750 kg/m3), también comparable a especies nativas, mientras que el E. grandis se 
ubica en el grupo de "livianas" (350-500 kg/m3), donde frecuentemente se hallan las especies exóticas de 
rápido crecimiento. En el cuadro 1 se observan datos medios (TINTO, 1991) 
 Es de destacar que existen diferencias de densidad entre árboles de una misma especie, aspecto 
este que es, tenido en cuenta en el mejoramiento de las mismas.  
 La densidad óptima está en función del uso final, aunque desde el punto de vista estructural, en 
general, a mayor densidad se tiene mayor resistencia.  
 Variabilidad de la densidad: Estudios realizados por CICELPA (INTI), con E. grandis, en la 
zona de Concordia, con árboles de 13 a 15 años de edad, sobre 40 muestras en 7 localidades y distintos 
tipos de suelos, se obtuvieron los siguientes valores de densidad básica (norma TAAPI): máximo: 0.533 
gr/cm3, mínimo: 0.352, medio: 0.433 gr/cm3. 
 Para la misma especie, LOPEZ, con semilla de origen sudafricano, en Bella Vista, Corrientes, 
con árboles de 10 años de edad, cita los siguientes valores de densidad básica (método de máximo tenor 
de humedad): suelo arcilloso: 0.433 gr/cm3, arenoso: 0.409 y mestizo: 0.397, con una media de 0.413. 
 Existe además variabilidad dentro del árbol, siendo notable la disminución en el centro del tronco 
(médula). TINTO y ROTILI, 1989, realizaron determinaciones de densidad básica en el corte transversal 
de E. grandis, obteniendo las siguientes valores: albura 0,464 gr/cm3; durámen 0,470 gr/cm3 y médula 
0,431 gr/cm3, asimismo se comparó árboles con rápido y bajo crecimiento dentro de un mismo monte, y 
los promedios arrojaron valores similares (0,475 y 0,464), siendo los más bajos (0,464) los 
correspondientes a los de bajo crecimiento, contrariamente a lo que podría presuponerse. 
 b) Dureza: En correlación con su densidad, los eucaliptos más pesados se clasifican como 
"duros" (E. tereticornis), los intermedios como "semiduros" (E. viminalis, E. globulus) y el más liviano 
como "blando" (E. grandis), esto hace que se puedan adaptar a distintos usos, según el requirimiento de 
dureza (p.ej los duros y semiduros duros son preferidos para pisos de parquet). En la medida que son 
más blandos se facilita su industrialización, especialmente en el aserrado. 
 
CUADRO 1: Peso específico y dureza de eucaliptos en Argentina 
 

Especie Peso específico 
(15% de humedad) 

Dureza tansv. 
(kg/cm2) 

E. camaldulensis 
E. globulus 
E. grandis 
E. tereticornis 
E. viminalis 

0,830 
0,810 
0,467 
0,950 
0,700 

645 
700 
451 
836 
700 

 
 c) Contenido de humedad: Un hecho a remarcar en los eucaliptos, y en especial en el E. 
grandis, es que frecuentemente la madera recién apeada supera el 100% de humedad, es decir que posee 
más agua que madera. Esto adquiere importancia en la comercialización y el secado de la madera, ya 
que son grandes los volúmenes de agua que se deben desalojar. Por otra parte, en el cuadro 2 se observa 
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la disminución de las resistencias en función de un mayor contenido de humedad. (ensayos realizados en 
CITEMA, INTI) 
 
CUADRO 2: Propiedades físico-mecánicas de E. grandis al estado verde y seco al aire. (entre el 14 y 
17% de humedad). 
 

Propiedad Unidad Seco al aire Verde (humedad) 
Flexión estatica 
módulo ruptura 
módulo elasticidad 

 
kg/cm2 
kg/cm2 

 
731,7 

98.345 

 
582,6 (122%) 

69.192 (122%) 
Compresión paralela 
tensión rotura 
módulo elasticidad 

 
kg/cm2 
kg/cm2 

 
342,8 

150.534 

 
242,0 (122%) 

118.461 (122%) 
Dureza Janka transv. kg/cm2 450,0 358,9 (109%) 
Corte paralelo radial kg/cm2 109,1 72,4 (102%) 
 
 d) Contracciones: Debido a las tensiones internas los eucaliptos tienen la particularidad de tener 
problemas de contracciones, los que acarrean problemas en la industrialización (las mismas causan 
rajaduras, grietas y deformaciones). Un tipo especial de contracción es el “colapso” el cual es frecuente 
en eucaliptos, cuya incidencia depende de las especies. Es fuerte en camaldulensis y glóbulos, mediano 
en tereticornis y viminalis y leve en E. grandis. 
 La estabilidad, o contracciones, medida a través de la relación T/R (relaciona cuanto contrae 
tangencial y radialmente) indica que en general los eucaliptos son “poco estables”a “medianamente 
estables”. Es de destacar que el E. grandis es el que menos problemas ofrece en este sentido. Para 
atenuar estos problemas es que se hace indispensable utilizar las tecnologías apropiadas en la 
industrialización (tipos de corte de aserrado, secado lento, temperaturas adecuadas, tratamiento de 
reacondicionamiento de colapso, etc). 
 e) Durabilidad: Para todos los casos la albura resulta poco durable, por lo que la durabilidad 
natural esta dada por el durámen. En el caso de madera colocada en tierra los colorados se comportan 
como medianamente durables, mientras que los blancos son poco durables. Colocados al aire libre todos 
se comportan como durables. 
 Una característica importante es que en todos los casos la albura es muy penetrable con 
preservantes, mientras que los durámenes son impenetrables. Esto permite otorgarles durabilidad 
artificial, mediante el impregnado de la albura. 
 
Características mecánicas 
 
 Son aquellas relacionadas con la resistencia que oponen a la aplicación de fuerzas externas, 
generalmente de gran importancia para los usos estructurales de la madera. 
 Flexión y compresión: Los valores de flexión estática y compresión axil indican que su 
comportamiento es comparable al de maderas nativas semipesados a livianas. Cuando a estos valores se 
los realciona con sum peso específico (cota de calidad), es decir cuanto resiste un kg de cada madera, se 
ve que su comportamiento es muy bueno, ubicandose en la clasificación de “muy resistente” a 
“resistente”. Esto indica que, p.ej. el E. grandis, si bien tiene valores medianamente altos, cuando se lo 
relaciona con su bajo peso resulta en una madera resistente a muy resistente (esto es muy importante 
para el uso en cajones, embalajes y pallets). En general la resistencia mecánica de los eucaliptos los hace 
aptos para la mayoría de los usos estructurales. 
 En el cuadro 3 se presentan los valores físico-mecánicos más destacables (TINTO, 1991). 
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CUADRO 3: Propriedades mecánicas de eucaliptos en Argentina 
 

Propiedad 
(kg/cm2) 

E. camaldulensis E. globulus E. grandis E. tereticornis E. viminalis 

Flexión 
estática 
mod. rot. 
mod. elast. 

 
1.150 

101.000 

 
1.047 

105.000 

 
732 

98.345 

 
1.576 

133.200 

 
910 

95.500 

Compresión 
axil 
mod. rot. 
mod. elast. 

 
572 

128.000 

 
511 

119.600 

 
343 

150.543 

 
698 

163.800 

 
481 

121.500 

Cota 
flexión 

muy 
resist 

muy 
resist 

 
resist 

 
resist 

 
resist 

Cota 
compresión 

 
resist 

 
resist 

 
muy res. 

 
muy res. 

 
resist 

 
Características químicas 
 
 a) Componentes químicos: En cuanto a componentes característicos de los eucaliptos se puede 
mencionar la frecuente presencia de silicio, taninos y kinos, los que varían según la especie. 
 El silicio ortiga cierta resistencia a la madera, aunque su efecto es negativo en lo concerniente al 
aserrado y transformación de la madera, ya que desgasta el metal. En cuanto a los taninos estos otorgan 
mayor durabilidad a la madera y otorgan coloraciones más rojizas, por ello son más abundantes en los 
eucaliptos de tipo “colorados”. El kino, es una gomorresina producida por traumatismos, heridas de 
ramas o alteraciones de la madera, el cual se considera como un agente pernicioso, en especial en la 
industria celulósica. 
 b) Aceites esenciales: Los aceites esenciales se encuentran en las hojas, su contenido y calidad 
varian en gran medida con la especie. De las especies citadas la que mejor aptitud presenta es el E. 
globulus, cuyos rindes superan el 1% de aceite, y posee un adecuado contenido de cineol dentro del 
aceite crudo, lo que lo convierte en una especie interesante para la extracción comercial. El resto de los 
eucaliptos poseen rindes bajos en aceite crudo, y los niveles de cineol no son muy importantes. 
 c) Aptitud energética – carbonización: En general los eucaliptos más pesados poseen mayor 
poder calorífico, aunque los más livianos (E. grandis, E. viminalis) poseen combustibilidad más rápida. 
 Un hecho a destacar de los eucaliptos es su bajo contenido de cenizas, menor al 1%, el bajo peso 
específico del arbón, y la aptitud de su carbón para la industria siderúrgica. En cuanto a destilación seca 
de E. grandis (Brito, 1994) cita los siguientes resultados de rendimiento con pirólisisa 500º. Carbón 
vegetal: 33%, alquitrán: 6,5%, líquido piroleñoso: 35,5% y gas no condensable: 25%. 
 En cuanto a E. grandis, estudios de combustibilidad (CITEMA), muestran que se trata de una 
madera con lenta pérdida de resistencia, moderada liberación de humos y rápida extinción de la 
incandescencia, aspectos estos de importancia en la aptitud y seguridad de las construcciones. 
 
Características de trabajabilidad 
 
 Una particularidad de los eucaliptos es que debido a su grano, textura, contracciones y el uso 
frecuente de madera sin secar, no son maderas muy fácilmente trabajables, aunque con el empleo de 
tecnicas adecuadas pueden lograrse muy buenos productos. (cuadro 4). En general los problemas son 
mayores en los eucaliptos más pesados (colorados), siendo los más livianos los más faciles de trabajar, 
sobresaliendo en este aspecto el E. grandis. Es importante destacar la importancia de la pureza varietal, 
ya que parte de los inconvenientes que se atribuyen a esta madera (rajaduras y torceduras) se deben en 
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gran medida al uso de híbridos naturales o madera fuera de tipo, como asi tambien el uso de madera 
convenientemente estabilizada. 
 El E. grandis se destaca por su facilidad al aserrado, cepillado, teñido, torneado, clavado y 
encolado. Por su parte los eucaliptos pesados, usando técnicas adecuadas, pueden brindar los mejores 
pisos, parquets, torneados, moldurados y muebles de calidad. 
 
CUADRO 4: Aptitud de trabajabilidad de los eucaliptos en Argentina 
 

Proceso E. camaldulensis E. globulus E. grandis E. tereticornis E. viminalis 
Cepillado 
Torneado 
Machambrado 
Clavado 
Pintado 
Teñido 
Barnizado 
Encolado 

bueno 
bueno 
duro 

regular 
defic. 

regular 
regular 
regular 

bueno 
bueno 
duro 

regular 
defic. 
bueno 
regular 
regular 

bueno 
bueno 
bueno 
bueno 
bueno 
bueno 
bueno 
bueno 

bueno 
bueno 
duro 

regular 
defic. 

regular 
regular 
regular 

bueno 
bueno 
bueno 
regular 
defic. 
bueno 
regular 
bueno 

 
SISTEMAS DE INDUSTRIALIZACION 
 
 Antiguamente la madera de eucalipto no gozaba de buena fama en lo que se refiere a usos como 
madera maciza (mueblería, carpintería, estructuras, etc), debido a que no se prestaba mayor atención a la 
pureza varietal, el tipo de árbol, y se utilizaban tecnologías de transformación apropiadas a otras 
especies. 
 Actualmente, dado que se están realizando plantaciones con buen material genético y se conocen 
las tecnologías apropiadas a los eucaliptos, se abre un panorama muy interesante para el uso de esta 
madera. 
 
Molienda 
 
a) Celulosa 
 
 En los últimos años se ha producido un fuerte incremento mundial en el empleo de eucaliptos 
para celulosa, llegandose a obtener precios de pasta comparables con los de fibra larga. El avance en las 
tecnologías de industrialización y su buena aptitud para papel de impresión, en especial papel para 
computación, ha originado en un aumento sustancial de su consumo. En la zona mesopotámica se ha 
registrado un aumento de consumo de madera en la industrias locales, ya partir de 1987 se iniciaron las 
exportaciones de rollizos de E. grandis con fines celulósicos, con lo que el consumo total para este fin 
ha llegado a compararse con el tradicional destino para aserrado. 
 Los eucaliptos se los emplea fundamentalmente en pastas y papeles blanqueados (tipo obra). Los 
procesos utilizados son: sulfito ácido (E. grandis), Kraft (colorados y E. grandis), Soda fria (E. grandis), 
sulfito neutro (E. viminalis). Actualmente se exportan rollizos con fines celulósicos de E. globulus y E. 
grandis. 
 
b) Tableros 
 
b.1. De fibra: (duros) Fundamentalmente utilizan eucaliptos colorados, parte de eucalipos blancos 
pesados, yen contados casos puden incorporar pequenas cantidades de E. grandis. Existe una sola planta 
en el país que elabora el tipo hardboard. 
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b.2. De partículas: (aglomerados) Pueden producirse en una o más capas. Pueden combinarse con 
salicáceas. Principalmente se utilizan los blancos más pesados, aunque actualmente se encuentra 
funcionando una gran planta de tableros a partir de E. grandis en la zona de Concordia, contandose 
además con un proyecto de instalación de tableros de mediana densidad (MDF) utilizando la misma 
especie. 
 
Impregnación 
 
 Los eucaliptos tienen la propiedad de tener una albura facilmente penetrable por los preservantes, 
mientras que el durámen resulta impenetrable (con los métodos tradicionales). 
 En la región la impregnación con preservantes se realiza en madera redonda, para la elaboración 
de postes. La misma es la principal abastecedora a nivel nacional de postes para líneas aéreas 
(usualmente postes de 7,5 a 9 m de largo), asimismo se elaboran postes en diversas medidas para usos 
rurales (desde 2,2 a 15 m de largo). 
 Los métodos frecuentemente utilizados son los de vacío presión con el empleo de creosota como 
preservante. Ultimamente se han instalado plantas con autoclaves pero trabajando con sales del tipo 
CCA (cobre, cromo y arsénico). En la zona de cuyo existen plantas de este tipo que utilizan madera 
redonda de E. grandis de pequeños diámetros, los que son utilizados en la construcción de parrales y 
espalderas en viñedos. 
 Hasta el presente no se realiza impregnación a nivel comercial de madera aserrada, debido al 
inconveniente de la poca penetrabilidad del duramen  
 
Aserrado 
 
 En general, y como una especial particularidad de los eucaliptos, un aspecto a tener en cuenta en 
el aserrado es la existencia de tensiones internas en la madera que obligan a usar técnicas adecuadas. 
Debido a ello se considera importante la utilización de sierras para cortes simultáneos. 
 a) Aserrado para pisos parquet: Se lo realiza fundamentalmente en Mendoza y Buenos Aires . 
Debido a la dureza exigida se emplean eucaliptos colorados (E. teretícornis y E. camaldulensis), como 
así también el E. globulus y E. viminalis. Este sistema exige la mejor calidad de madera aserrada y 
estabilidad posible. Por este motivo se prefiere el corte "al cuarteo", para obtener la mayor cantidad de 
tablas radiales (de mejor estabilidad dimensional). Para ello se deben emplear rollizos de grandes 
diámetros a fin de que el sistema sea rentable. Actualmente se están haciendo pruebas promisorias con E. 
grandis, al que se le aplican productos endurecedores de superficie para disminuir su problema de falta 
de dureza. 
 b) Aserrado para cajonería y embalajes: En este caso se pueden usar diámetro pequeños (de 
hasta 8 cm), prefiriendose los cortes simultáneos con sierras sinfines mellizas, o bien con circulares. Los 
largos usuales (1 a 2,5 m) y las pequeñas secciones de las piezas (de 6 mm a 25 mm de espesor, por 25 a 
75 mm de ancho) hacen que los rindes sean mayores que en los sistemas de aserrado para tablas. (se 
obtienen hasta 240 pie2 madereros por tonelada de rollizo con corteza). Usualmente se asierra el tronco 
sacando los dos costaneros, para luego efectuar cortes paralelos en la pieza resultante, (en ciertos casos 
con un sistema de "calesita" en las que varias piezas hacen un circuito retomado a la sierra tableadora 
para su reaserrado), asimismo se reasierran los costaneros (en combinación de sierras sinfines y 
circulares) con 10 que se aumenta el rendimiento. 
 c) Aserrado para tablas y tirantes: En E. grandis, dado que el destino mayoritario de la 
maderaes para encofrados y tirantería de obra, frecuentemente el sistema de corte consiste en aserrar 
primeramente los costaneros y luego con cortes paralelos se desdoblan tablas y tirantes, por lo que 
resultan piezas de tipo radial, tangencial y sus casos intermedios. 
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 La zona mesopotámica es la de mayor experiencia en este tipo de aserrado , sólo en Entre Ríos 
existen 183 aserraderos. Los mismos son de pequeño tamaño (producciones de 5.000 a 30.000 
pie2/jornada). 
 c.1.Características de la materia prima: Una particularidad de la región es el empleo de 
rollizos relativamente pequeños (desde 14 cm hasta 45-50 cm, siendo el promedio cercano años 25-30 
cm), con largos que varían entre 3 y 4,5 m, 10 que permite manejar los montes para ser cortados entre 
los 11 y 13 anos de edad. Es decir que a diferencia de Australia los montes son cultivados y de rápido 
crecimiento, y a diferencia de Sudáfrica los turnos de corte son cortos, similares a los que podría utilizar 
Brasil. Si bien las tensiones de crecimiento son grandes esto permite utilizar el centro del rollizo sin 
mayores problemas (no se produce el corazón quebradizo). 
 Los defectos que pueden aparecer en los rollizos son los siguientes: Conicidad elevada: pese a 
que el E. grandis posee buena rectitud, cuando se utilizan rollizos muy largos (4,5 m) la conicidad 
incide en el rendimiento, esto se acentúa cuando se emplean rollizos de arboles de borduras; nudos 
visibles, a causa de desrame natural defectuoso, grano espiralado, presente en híbridos, bolsas y venas de 
kinos, ataques de taladro internos (Phoracanta) se suele dar en contados casos especiales, ya que 
normalmente no ataca árboles vivos en pie; rajaduras de cabeza (este tal vez es la anomalia más 
frecuente), nudis vivos de gran tamaño (especialmente en árboles de bordura). 
 Los rollizos luego de apeados son conducidos inmediatamente al aserradero, tratando de ser 
aserrados dentro de las 24 hs para facilitar su aserrado, dado que el contenido de humedad es alto (más 
del 100%) la dureza disminuye notoriamente. Asimismo el estacionado de los rollizos aumenta la 
aparición de rajaduras, especialmente en el verano. 
 c.2. Maquinaria empleada: La gran mayoría de los aserraderos emplean sierras sinfines para el 
canteado y posterior tableado, para el caso de sierras principales es frecuente el empleo de sierras 
mellizas (dobles) por lo general con diámetros de volante de 100 a 120 cm, utililzando hojas de 9 a 12 
cm de ancho y 9 a 12 mm de espesor, los dientes generalmente tienen el diseño de pico de loro, con 
pasos de 25 a 30 mm cuando se usa el "trabado" o "trisacado", y pasos de 35 a 40 mm cuando se emplea 
el "recalcado”. Estas hojas trabajando a velocidades de alimentación de 40 m/min suelen ser afiladas 
cada 2,5 a 3 horas. Par el despunte se emplean siempre sierras circulares, en especial las de péndulo, con 
diámetros de aprox. 25-35 em, con 40 a 60 dientes. Ultimamente se están adoptando sierras circulares 
múltiples de 1 y 2 ejes para el tableado de las piezas, las que suelen trabajar hasta con piezas de 6 
pulgadas de alto. Asimismo como excepción podemos mencionar el empleo de sierras circulares simples 
para el canteado y tableado de rollizos, con diámetros de 100 a 120 cm (de origen sueco), las cuales 
tambien están tratando de ser impuestas en aserraderos portátiles. 
 c.3. Sistemas de aserrado: Los sistemas tradicionales de aserrado constan de: Una sierra sinfin 
de carro en la entrada que cantea una cara, una sierra sinfin doble con cadena alimentadora que catea 2 
caras más (como variante el rollizo puede ir directamente a esta sierra doble),luego la pieza resultante 
(con 3 caras) se tablea en aserrado paralelo en una o más sierras sintines de mesa. Posteriormente las 
piezas son despuntadas en cierras circulares (usualmente de péndulo), o bien se despuntan luego en 
conjunto en el paquete de madera ya armado. 
 Actualmente se están empleando aserraderos con sierras circulares. Un ejemplo de ello es un 
aserradero con sierra melliza de entrada, con cadena alimentadora, luego la pieza resultante se destina a 
sierras circulares múltiples de 1 o 2 ejes según el alto de la pieza (cortan desde 2 a 6 pulgadas de espesor) 
obteniendo directamente las tablas. Los costaneros se destinan a sierras sinfines y circulares de recupero. 
 Una variante muy particular es el empleo de una sierra circular de una hoja (1,2 m de diámetro) 
para cantear el rollizo, tableado con una sierra circular simple (de 1 m de diámetro), y finalmente 
despuntado en mesa automática (cuenta con una sierra circular doble para repaso de piezas con corteza). 
 Antiguamente se empleaban sierras múltiples alternativas (trame), pero por su baja velocidad y 
difícil mantenimento fueron abandonadas, pese a ello actualemente existe un aserradero que las emplea. 
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En el anexo se pueden observar crtoquis de distintos sistemas de aserrado de E. grandis en la zona de 
Entre Ríos. 
 En los últimos años se discutió bastante sobre el uso de sierras circulares,(se les criticaba el 
ancho de corte, la poca superficie cortante, la difultad de conseguir hojas adecuadas y la poca 
experiencia en el afilado y mantenimiento de las mismas), pero actualmente, con el avance de la 
tecnología y la mayor experiencia en el tema, varias empresas las están adopatando debido a su rapidez 
de corte y la calidad del mismo. 
 c.4. Producción: La producción tipo del aserrado puede discriminarse en un sistema bastante 
eficiente en:  
 
 Madera aserrada (tablas-tirantes):  41,5% 
 Aserrin:    10,6% 
 Corteza:    8-10% 
 Despuntes y recortes:   12,5% 
 Costaneros:    25,6% 
 
 En sistemas rústicos normales, la producción de tablas oscila en 30-35%, siendo frecuente el no 
aprovechamiento de los costaneros (los que se queman), aunque en algunos casos se reasierran o se 
envían a las fábricas de cajones. BIANCHET, 1983,, cita como rindes para un estudio comparativo de 
distintos sistemas de aserrado de E. grandis los siguientes valores: 
 
 Sierras alternativas:  203 pie2/m3 (48%), con variaciones entre 182 y 216 pie2 
 Sierras sin fin : 178 pie2/m3 (42%), con variaciones entre 144 y 191 pie2 
 
 (valores para rollizos comprendidos entre 19 y 30 cm de diámetro). 
 
 Las medidas usuales son: Tablas: Espesor: 0,5, 3/4, 1,0, 1,5 y 2 pulgadas, por 3 a 6 pulgadas de 
ancho, y 9 a 15 pie de largo. Tirantes: 2 o 3 pulgadas de espesor, por 3 o 4 pulgadas de ancho, y los 
mismos largos que las tablas. Usualmente se obtienen rindes de 170 a 200 pie2 de tabla por tonelada de 
rollizo, debiendo acotar que el peso de un m3 verde eds de aprox. 900 kg. 
 Los defectos o anomalias más frecuentes en la madera aserrada son: nudos (vivos y muertos), 
rajaduras de cabeza, grietas superficiales, canto faltante, bolsas de kino y alabeos (especialmente 
arqueado). 
 
Secado 
 
 El E. grandis es la especie de mejor comportamiento al secado artificial, por sus menores 
contracciones y la baja incidencia de colapso. De acuerdo a los antecedentes de Sudáfrica y ensayos 
locales (CITEMA) se tiene que puede ser secado adecuadamente utilizando tecnologías apropiadas 
(temperaturas entre 40 y 60°C, con tiempos de aprox 80-90 hs). En general los eucaliptos deben secarse 
a bajas temperaturas y es casi indispensable aplicar un tratamiento de reacondicionamiento con vapor 
para el colapso. Para el caso de secado al aire libre se tiene que el E. grandis demora entre 5 y 8 meses, 
según la época, (para espesores de 1 pulgada). En general se aconseja no efectuar secados violentos, usar 
separadores un poco más juntos que lo tradicional (cada 50 - 60 cm), y si es posible sellar los cabezales 
con cubrientes o pinturas para reducir rajaduras (las de base de aluminio han dado los mejores resultados, 
pero resultan muy costosas). 
 En secado artificial se cuenta con programas tentativos, con una duración total entre 85 y 97 hs, 
mientras que en secado natural al aire se tienen experiencias de llevar madera desde el 106% de 
humedad hasta e 115% en 113 y 140 días en el verano. Pruebas realizadas en Bs As llevaron 165 días. 
(siempre para madera de una pulgada) 
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Laminado 
 
 a) Debobinado (corte rotativo): La producción es muy escasa debido a la falta de madera de 
diámetro libre de nudos, pero existen en el mercado terciados de eucaliptos. En Entre Ríos existe una 
fábrica de puertas placa a partir de E. grandis, y hasta hace poco tiempo funcionó una fabrica de cajones 
obtenidos por debobinado. En Misiones se están produciendo tableros laminados (terciados), a partir de 
E. grandis. La empresa HENTER, en 1993, ha elaborado 4.380 toneladas de rollizos, obteniendo un 
rinde promedio en láminas de 0,343 m3 / tonelada. En pruebas puntuales utilizando árboles entre 35 y 70 
cm de DAP, se obtuvieron rendimientos del 42% (utilizando todas las trozas del fuste), lo que 
numericamente da un resultado aceptable. 
 Comparando árboles podados y sin podar, los rendimientos en láminas fueron un 15% superior 
en el primer caso, mientras que el rendimiento en "caras" (laminas sin defectos) los podados rindieron 
un 150 % más que los sin podar. En una prueba con E. dunnii, con diámetros entre 33 y 27 cm, se 
obtuvo un rinde en láminas del 39,8%. 
 Debido a la presencia de nudos, se lo utiliza mayormente para relleno, pero de manejarse 
correctamente los montes se le asigna muy buenas condiciones para ser laminado obteniendo caras de 
calidad aceptable. 
 A fin de obtener diseños de láminas decorativas se ha probado el uso de debobinados excéntricos 
( en 2 variantes, recto y cruzado) con buenos resultados en el producto obtenido, aunque resta evaluar las 
mermas en el rinde que estos sistemas acarrean. 
 b) Faqueado (corte plano): También en este caso la producción es pequeña, se utiliza E. 
camaldulensis, E. tereticornis, y el E. globulus, el cual ha tenido muy buenos resultados en Chile. El E. 
grandis se encuentra a nivel de pruebas exploratorias, en las que se han obtenido resultados promisorios. 
 Resulta interesante destacar los variados diseños que se obtienen con los híbridos y los colorados, 
comparables a nativas. Los blancos ofrecen buenas perspectivas de producir chapas en mayor escala, por 
la abundancia de forestaciones. En pruebas realizadas recientemente con E. grandis se ha visto lo 
interesante de los diseños obtenidos, asi como la menor incidencia de rajaduras y colapso. 
 
Usos 
 
 Podemos distinguir según el grupo de especies en: 
 
 a) Los eucaliptos dei tipo colorado: se emplean frecuentemente en la elaboración de tableros de 
fibras (tipo hardboard), tableros de partículas (tipo aglomerados), y en la elaboración de pastas 
celulósicas. En menor medida se elaboran: postes, puntales, varillas para alambrados, construcciones 
rurales. Tarimas. carreteles y bobinas grandes, embalajes, pallets, carrocerías, marcos para aberturas, 
molduras, pisos de parquet, leria y carbón. 
 b) Los Eucaliptos blancos más pesados (E. viminalis y E. globulus): Pastas celulósicas, 
rollizos para exportación (celulosa), paneles de partículas, y en menor medida para pisos de parquet, 
chapas, marcos, molduras, tirantería, postes, varillas, leña y carbón. (del E. globulus es factible obtener 
aceite esencial de hojas). 
 c) Los blancos livianos (E. grandis-saligna): son los de mayor volumen de producción. Se lo 
destina fundamentalmente al aserrado de tablas y tirantes, industria celulósica, cajonería y elaboración 
de postes impregnados (cortos y largos), y actualmente a la elaboración de tableros de partículas (en 
pequeña proporción para tableros de fibra y tableros laminados). 
 La madera de E. grandis se la emplea en gran medida en: encontrados, carpintería de obra, 
estructura de techos, cajonería (frutas, hortalizas, pollos etc), embalajes y pallets (durante 2 años se 
exportó más de 50.000 m3 de madera aserrada para pallets y embalajes a Europa). 
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 En menor escala: muebles rústicos (camas, sillas, mesas, etc), material apícola, bins, flejes para 
camas, machimbre, cortinas de enrollar, paios de escoba, cabos, broches, vigas multilaminadas, marcos, 
escaleras, caballetes, moldurados (partes de muebles, varillas, etc), juguetes, puertas placa, clavaderas de 
techos, construcción de viviendas precarias. 
 Otros usos menores son: leña para hornos, calefacción y secado de granos, chips para cama de 
pollos, aserrin para ladrillos y chapas alquitranadas. 
 
Consideraciones a los usos actuales y futuros: 
 
 Actualmente la preocupación es la de mejorar el precio de la madera (es la madera más barata del 
mercado Argentino, 0,25 u$s/pie2, recibiendo el productor forestal. aprox. 12 u$s por tonelada de monte 
en pie, sin cortar), reducir los costos de elaboración, y ampliar el mercado consumidor ya sea interno o 
externo. Para ello se piensa que las vias son la de mejorar la calidad de los productas obtenidos 
normalmente, optimizar el aprovechamiento de subproductos y crear alternativas de nuevos productos. 
En el primer caso resulta indispensable comenzar por un adecuado manejo del monte (especialmente 
podas), ajustar la maquinaria existente e incorporar nueva tecnología de corte (especialmente con sierras 
circulares), profundizar y difundir los programas de secado artificial. En el caso de subproductos se 
deberá trabajar con piezas pequeñas, para ello resulta interesante aprovechar la experiencia de pequeños 
artesanos y carpinteros que trabajan desde hace tiempo con esta madera. 
 A juicio del autor una de las opciones más inmediatas es el emplear piezas de poca sección y 
cortas, para minimizar problemas de tensiones y deformaciones, si se desea piezas de mayor magnitud 
usar diseños de combinaciones (vigas apareadas) o bien uniones finger joint o multilaminados, usar 
conexiones sin clavos, o en el caso de ser necesario usar los que poseen punta roma, aplastada (para 
disminuir los problemas de rajaduras de cabeza). Por ello se piensa que es factible fomentar la actual 
industria de tablas multilaminadas y la producción de muebles con diseños que contemplen el uso de 
estas pequeñas tablas (tal como los desarrollados en Brasil y Sudáfrica). Existen artesanías de muebles 
utilizando piezas pequeñas (de hasta 1 cm x 1 cm x 10 cm) e inclusive utilizando cortes transversales en 
los que los anillos forman llamativos dibujos. 
 Asimismo un destino muy interesante es el del material apícola el cual en nuestro país ha 
desplazado notoriamente al empleado con otras especies (pino y nativas) El INTA Concordia dispone de 
diseños sencillos que permiten utilizar la madera sin efectuar molduras, malleteados y escotaduras. 
 Como curiosidad, se cuenta con la experiencia del uso de tablas para la elaboración de tejas para 
techos, tratadas con productos simples (sulfato de cobre y aceite quemado) las cuales llevan casi 20 de 
anos de colocadas. En cuanto a la corteza se han realizado pruebas de elaboración de paneles de fibra de 
corteza (desfibrada a martillo y ligada con adhesivos ureicos), lo que dió como reultado un panel liviano, 
que podría utilizarse como aislante. 
 Por otra parte resulta interesante el empleo combinado de la madera aserrada con madera 
redonda (postes, tijeras, etc) en el uso de casas, construcciones, muebles de jardinería, artículos de 
urbanismo, e inclusive en muebles de calidad, tallos vistos en Sudáfrica. 
 La madera aserrada de eucalipto, en especial de E. grandis y similares, no es un producto 
conocido a en el mercado Mundial, por lo que resultaría provechoso que países que poseen plantaciones 
tal como, Brasil, Argentina., Uruguay, Chile, Sudáfrica, Zimbawe, Congo, India y Australia, sumen sus 
esfuerzos para lograr que las mismas sean conocidas y consideradas con su justo valor en el mercado. 
 El contínuo consumo de madera y el freno que se está imponiendo al corte de bosques nativos, 
hacen que imperiosamente se recurra años forestales cultivados para su reemplazo, en especial a los de 
rápido crecimiento, por lo que es de suponer que la madera de eucalipto jugará un rol muy importante en 
este proceso, y tal vez llegue a convertirse, tal como fue presagiado en el IPT de San Pablo , en “La 
madera del Futuro". 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE UTILIZAÇÃO DA MADEIRA DE EUCALIPTO PARA 

SERRARIA 
 

EXPERIENCIA CHILENA EN LA UTILIZACION DEL EUCALIPTO 
 

Ivan E. Luengo Mendoza* 
 

 
INTRODUCCION 
 
 Los Procesos de aserrío o utilización de Eucalipto datan, en Chile, de aproximadamente un siglo, 
cuando la empresa minera del carbón lo utilizaba como pilares en la confección de túneles. Dado los 
buenos resultados obenidos a raíz de sus características físicas, mecánicas y visual, esta especie se fue 
promocionando llegando en la actualidad a ser ocupara en los rubros de la construcción de vías 
ferroviarias, muebles, vivienda, entre otros. 
 Debido a esto, y principalmente al incremento de las necesidades del mercado consumidor en los 
últimos 20 años, es que se ha desarrollado de igual forma la industria relacionada a la labor de 
conversión mecánica. 
 
 - INDUSTRIA FORESLTA SILVICOLA: 
 

- PLANTACIONES 
- EXPLOTACION 

 
 - INDUSTRIA CONVERSION MECANICA: 
 

- ASTILLAS 
- ASERRIO 
- SECADO 
- PRODUCCION ELABORADA 
- CHAPA DECORATIVA FOLIADA 

 
BOSQUE EUCALIPTO EN CHILE 
 
 En Chile, las plantaciones forestales potencialmente productivas del género Eucalipto no superan 
las 207 mil hectáreas, lo que representa cerca del 12% del total de la masa boscosa, concentrándose 
principalmente en la octava región. Dichas plantaciones están constituidas casi en su totalidad por la 
especie Eucalyptus globulus LABILL ssp. Se considera bosque potencialmente productivo a las 
existencias volumétricas superiores a 30 (m3/ha). Siendo la mayor parte de estos bosques pertenecientes 
a grandes empresas. 
 
UTILIZACION DEL EUCALIPTO 
 
 La masa boscosa de Eucalipto se utiliza preferentemente en la confección de astillas, madera 
aserrada y chapa decorativa foliada. 

                                                 
* Ingeniero Ejecucion en Maderas – COLCURA S.A. 
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PRODUCCION NACIONAL DE EUCALIPTO AÑO 1993 
 

Producto Volumen (m3) Participación (%) 
ASTILLAS 
MADERA ASERRADA 
CHAPAS 

722.871 
48.890 
11.329 

92.30 
6.24 
1.46 

   * = m3 ssc = metros cúbicos sólidos sin corteza 
 

PRODUCCION DE COLCURA S.A. AÑO 1993 
 

Producto Volumen (m3) Participación (%) 
MADERAS ASERRADA 
CHAPAS DECORATIVAS 

8.458 
3.126 

17 
28 

 
ELABORACION DE ASTILLAS DE EUCALIPTO 
 
Proceso de Producción 
 
 La confección de este producto está destinada principalmente al consumo en la elaboración de 
pulpa de fibra corta de alta calidad, ya sea para mercado nacional o internacional. 
 
Materia Prima 
 
 La selección de materia prima es relativamente fácil, ya que las únicas limitantes se encuentran 
en las medidas mínimas requeridas: 
 
 - diámetro  = 8.00 – 30.0 (cm)* 
 - largo   = 1.22 – 2.44 (m) 
 - unidad medida = MR 
 
 NOTA: (*) diámetros mayores a 30 (cm) partir trozo (debe estar sin corteza). 
 
 Debido a lo anterior, la mayor parte de los productores pequeños de trozos escogen esta 
modalidad, ya que tiene las siguientes ventajas: 
 

- Manipulación trozo más conveniente. 
- Clasificación simple. 
- Menor mano de obra requerida 
- Precio. 

 
Condiciones de Producion 
 
 Las normas de calidad por las cuales se rigen la gran mayoría de las plantas de astilla en Chile, es 
la ISO 9000. Este número de plantas alcanza el orden de las 28 a nivel nacional. 
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PARAMETROS CONTROLADOS 
 

Granulometria Estandar Condicion 
Sobreespesor (%) 
Sobretamaño (%) 
Aceptado (%) 
Pin chip (%) 
Finos (%) 

8 mm 
38 mm 

6 – 8 mm 
3 – 6 mm 

3 mm 

3,5 MAX 
3,5 MAX 
88 MIN 
4 MAX 
1 MAX 

 
 Densidade Básica = 0.5 (kg/m3) 
 Humedad  = 55 (%) 
 Corteza  = 0.5 (mm) 
 Espesor  = 4-8 (mm) 
 Vólumen Seco = 215 (kg/m3) 
 
ELABORACION DE MADERA ASERRADA DE EUCALIPTO 
 
 Es un proceso que tiene como función convertir los trozos aserrables en madera aserrada de 
escuadrias definidas, para abastecer la industria del mueble y la construcción. Dicho proceso requiere de 
unas vasta experiencia debido a las exigencias del mercado y al comportamiento del trozo dentro del 
proceso. 
 
Aserrio Madera Verde 
 
Materia Prima 
 
 Se selecciona y cuida toda matería prima con bastante esmero de manera de asegurar los 
parámetros de producción y la calidad del producto. Algunas condiciones generales: 
 
 a) Cuidados:  - Buen sistema aspersión (riego) 
   - Sellantes en los extremos 
   - Descortezar sólo antes de consumir 
   - Trozos sobre basas 
 
 b) Calidad: - Rectos 
   - Sin gusanera, elementos extraños y partidura mayor a 10 (cm) 
   - Dos nudos máximo. 
   - Diámetro 30 (cm) hacia arriba 
   - Largo 3.4 – 4.6 (m) con 10 (cm) sobre – dimensión. 
 
 NOTA: Forma cubicación normas JAS. 
 
Distribución diametrica 
 
 Las trozas que cumplen con las características de calidad son agrupadas en rangos de trabajo de 
acuerdo a la producción y aprovechamiento que de ellas se puede esperar. De esta forma se pueden 
agrupar en tres rangos diamétricos: 
 
 Rango 1 =  30 – 36 (cm) diámetro 
 Rango 2 =  38 – 44 (cm) diámetro 
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 Rango 3 =  46 (cm) diámetro hacia arriba 
 
Diaframas de Corte 
 
 Una vez que se determina el producto a obtener, se define el rango diamétrico a consumir, 
tomando en cuenta el aprovechamiento que entrega. Es así como se sugiere: 
 

Producción espesor 
(PULG) 

Rango Diametrito 
No 

¾ 
1 

1 ½ 

1 
2 
3 

 
 El aprovechamiento es el punto neurálgico de una aserradero. Es por eso que al momento de 
decidir hay que tener todos los antecedentes en la mano: 
 

a) Tipo producto a elaborar  
b) Rango diamétrico disponible 
c) Características proprias de esto producto: 

- corte radial 
- libre de corazón y albura 
- sobredimensión en espesor de un 18% 
- sobredimensión en ancho de un 13% 

 d) Tipo maquinaria disponible 
 
 Los diagramas más utilizados por rango diamétrico, orientados a la obtención de piezas radiales 
de Eucalipto son: 
 

 
 
 En síntesis, el diagrama de corte, además de orientar respecto a los valores de aprovechamiento 
esperando, distribuye el trabajo que debe realizar cada máquina. 
 
Ciclo Productivo Aserradero COLCURA S.A. 
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 Una vez definido el diagrama de corte, la troza es igresada al aserradero ejecutándose, en la 
mayoría de los casos, un solo corte mediante un sierra huincha de manera de obtener semibasas, los que 
se procesan en una máquina alternativa, obteniendo piezas radiales con canta muerto y con presencia de 
corazón, a las que se deja en condiciones finales de espesor y ancho (sin canto muerto, albura y corazón), 
por medio de una canteadora. El largo definitivo se realiza mediante trozadores, a fin de eliminar 
rajaduras. El proceso termina con una clasificación (nomal interna) y emplaquetado del proceso que se 
realiza por escuadría y calidad en paquetes llamados jabas (ver figura 3). 
 Cabe mencionar que el proceso de aserrío, se generan subproductos como aserrín, lampazo, 
piezas clasificada, etc. El primero se utiliza en la generación de vapor, dado que se utilizan como 
materia prima en la obtención de astillas para pulpa de alta calidad. 
 
Parámetros de Producción 
 

CUADRO DE APROVECHAMIENTO Y RPODUCTIVIDAD 
SEGÚN PRODUCCION Y RANGO DIAMETRICO. 

 
PRODUCCION POR 

ESPESOR (PULG) 
RANDO 

DIAMETRICO 
APROVECHAMIENTO 

(%) 
PRODUCTIVIDAD 

(m3/hr) 
¾ 
1 
¾ 
1 

1 
1 
2 
2 

22 
23 
28 
30 

2 
2.5 
3 

3.5 
(*) Productividad turno de 10 hrs. 

 

 
 



IVAN E. LUENGO MENDOZA 

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 97 
 

 
Secado Madera Verde Eucalipto 
 
Prescado Al Aire 
 
 Comúnmente es llamado como oreado. Está orientado fundamentalmente a disminuir el 
contenido de humedad de la madera en forma gradual de madera de evitar los fuertes cambios 
dimensionales. 
 La madera de Eucalipto, para iniciar el proceso de oreado, debe estar almacenado en jabas, como 
se mencionó en el punto Ciclo Productivo Aserradero COLCURA S.A., cuyas características físicas 
son de espesor 1.2 (m), ancho 1.2 (m) y largo variables de 6-15 (pie), además entre cada corrida de 
tablas de coloca una pita de 25 x 25 (mm) a distancia de dos pies, a fin de posibilitar la circulación del 
aire (ver figura 3). 
 El almacenamiento de dichas jabas se realiza en castillos por calidad, espesor y ancho. Cada uno 
de ellos contiene seis jabas, dispuestas en dos corridas (ver figura 4) y que al ser conformado, necesita 
para el caso del Eucalipto, que la disposición de los castillos sea tal que la circulación del aire se realice 
en forma perpendicular al lado del castillo. 
 
 Algunas consideraciones especiales que se tendrán que tener: 
 

- Castillos bien nivelados. 
- Colocar una malla de nylon en el extremo superior del castillo a fin de evitar el sol. 
- Poner contrapeso ya que la capa superior no presenta deformaciones. 

 
Parámetros de producción 
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 - Contenido humedad inicial = 90(%) 
 - Contenido humedad final = 30(%) 
 
 - Tasa de oreado máxima = 0.52(%) 
 - Tasa de oreado mínima = 0.17(%) 
 
CUADRO DE TIEMPOS DE PERMANENCIA MADERA EN PATIO DEPENDIENDO DE LA 

ESCUADRIA Y LA ESTACION DEL AÑO EN QUE SE ASERRIO 
 

TIEMPO POR ESTACION AÑO ESCUADRIA POR ESPESOR 
(PULG.) INVIERNO 

(MESES) 
VERANO 
(MESES) 

1 
¾ 

1 ½ 

5 
5 

12 

10 
8 

12 
 
Sistema de Control 
 
 Para llevar el control de los parámetros del presecado, se utiliza un control de humedad por 
sistema de pesada, realizado a una muestra testigo cada 30 días (1 por cada castillo). 
 
Secado Artificial 
 
 Se denomina a aquel que es efectuado por cámaras de secado. El proceso comienza con una 
visualización de la calidad de la madera a secar, observando preferentemente algunos defectos 
generados en el oreado. Ejemplo: grietas, colapso y rajadura en los extremos, entre otros, de manera de 
controlar su evolución o detención centro del proceso. Se continúa con la carga de la cámara de secado, 
teniendo en cuenta que todas las piezas sean de la misma escuadria y calidad, además de que el 
contenido de humedad inicial deber ser promedio 30(%) no existiendo entre el CH máximo y mínimo 
una diferencia mayor a (2%). El secado de Eucalipto se debe realizar mediante pautas conservadoras de 
manera que se privilegie la optimización del recurso por sobre la rapidez, de manera de no superar el 
5(%) de pérdida. Es así como las temperaturas y humedades relativas para secar Eucalipto deben bordear 
los siguientes valores: 
 

 MAXIMA MINIMA 
TEMPERATURA (oC) 
HUMEDAD RELATIVA (%) 

64 
94 

44 
33 

 
Parámetros de Producción 
 

- Contenido de humedad inicial = 30 mas menos 1% 
- Contenido de humedad final depende del producto final a obtener y de las condiciones 

ambientales a las que será sometido. 
 

PRODUCTO ORIENTADO A CONTENIDO HUMEDAD (%) 
REVESTIMIENTO 
MADERAS ASERRADAS 
PISOS 

16 
12 

8 - 10 
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  Nota: No debe existir una gradiente mayor a 2 (%/cm) 
 

- Tasa de secado máxima = 0.8(%) 
- Tasa de secado mínima = 0.6(%) 

 
CUADRO TIEMPOS DE SECADO 

DEPENDIENDO DE LA ESCUADRIA 
 

ESCUADRIA POR ESPESOR 
(PULG.) 

TIEMPO 
DÍAS 

¾ 
1 

19 
22 

 
Sistema de Control 
 
 Para llevar el control de parámetros de secado se utiliza el sistema de medición de humedad por 
pesada realizado a una probeta testigo cada 48hrs. (1 por cada jaba). 
 
Reproceso 
 
 Toda madera que es sometida a procesos de presecado y secado artificial tiende a perder su 
calidad iniciar (especialmente el Eucalipto), de esta forma nace la necesidad de eliminar defectos de 
dicha madera y así aprovechar de mejor forma el recurso existente. 
 
Ciclo Productivo 
 
 Se ingresa madera seca entre el 8 y 16 (%), dependiendo de las necesidades de producción que se 
tengan. Fundamentalmente la madera, es reclasificada tratando de elevar la calidad de las piezas, 
tomando como referencia una tabla de maximización que está en función del volumen y calidad. Los 
defectos más frecuentes que se eliminan son: 
 
 a) Defecto natural: - Nudos 
    - Alburas 
    - Gusanos 
 
 b) Defecto proceso: - Fisura 
    - Colapso 
    - Alabeo 
    - Grietas 
    - Rajaduras 
 

CUADRO DE PORCENTAJES DE PARTICIPACION EN FUNCION DE LOS MERCADOS 
EXISTENTES 

UNIDAD REPROCESO COLCURA S.A. 
 

PARTICIPACION (%) MERCADO 
36 
15 
49 

ELABORACION INTERNA 
EXPORTACION 

MUEBLERIA NACIONAL 
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Parámetros de Producción 
 

CUADRO DE APROVECHAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN FUNCION DE LA 
PRODUCCION 

 
APROVECHAMIENTO 

(%) 
PRODUCCION POR 
ESPESOR (PULG.) 

MÁXIMO MÍNIMO 

PRODUCTIVIDAD 
(m3/hr)* 

¾ 
1 

88 
85 

95 
90 

0.4 
0.5 

(*) = Productividad en base a un trozador en turno de 10 (hrs). 
 
Elaboración 
 
 La extremada belleza que presenta el Eucalyptus globulus LABILL spp. Debido a su beteado, 
pigmentación y calidad superficial final, además de sus propiedades físicas, ha generado la apertura del 
mercado de la construcción, específicamente en productos como moldura, revestimientos, pisos y 
parquet. 
 
Ciclo Productivo 
 
 Para la confección de productos elaborados, la madera seca debe cumplir con las siguientes 
especificaciones mínimas de calidad de manera de optimizar el recurso. 
 

CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA 
SEGÚN PRODUCTO A CONFECCIONAR 

 
PRODUCTO MEDIDA 

ESPESOR 
(PULG) 

INPUT 
LARGO 

(PIE) 

CALIDAD 

MOLDURAS 
 
 
REVESTIMENTOS 
 
 
PISOS 
 
 
PARQUET 

¾ 
 
 

¾ 
 
 

1 
 
 

¾ 

9 – 15 
 
 

9 – 15 
 
 

2 – 15 
 
 

2 – 15 

9 (PIE) LIBRE 
DEFECTOS 
 
9 (PIE) LIBRE 
DEFECTOS 
 
TRAMOS MINIMOS 2 
(PIE) LIBRE DEF. 
 
TRAMOS MINIMOS 2 
(PIE) LIBRE DEF. 

 
 Toda madera es ingresada con la calidad definida por el producto a elaborar. Posteriormente se 
procesa, troza y clasifica en productos de primera y segunda, dependiendo de los defectos que se 
presenten. 
 
 a) Defectos de procesos: - Mal trozado 
     - Medidas de cepillado fuera de rango. 
     - Cepillado desgarrado 
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     - Mal cepillado 
 
 b) Defecto de madera: - Nudos 
     - Fisura 
     - Grieta, etc. 
 
Parámetros de Producción 
 
CUADRO DE APROVECHAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN FUNCION DEL PRODUCTO 

A ELABORAR 
 

PRODUCTO APROVECHAMIENTO 
(%) 

PRODUCTIVIDAD 
(ml/hr) 

PISOS 
MOLDURAS 
PARQUET 
REVESTIMIENTOS 

75 
80 
75 
75 

540 
610 
540 
610 

(*) productividad en base a 1 turno de 10 (hrs). 
 
CHAPAS DECORATIVAS FOLIADAS 
 
 La obtención de esto producto está orientada principalmente como elemento decorativo ya que su 
uso mayoritario se encuentra en el revestimiento de tableros, partes y piezas de muebles. 
 
Materia Prima 
 
 La selección, calidad y cuidado de la materia prima debe ser de excelente nivel, ya que el 
producto final depende de ello. 
 
 Algunas condiciones generales son: 
 
  a) Cuidados: - Buen sistema aspersión (riego) 
    - Sellantes en los extremos 
    - Descortezar sólo antes de consumir 
    - Trozos sobre basas. 
 
  b) Calidad: - Rectos 
    - Sin gusanera, elementos extraños y partidura mayor a 10 (cm) 
    - Diámetro 50 (cm) hacia arriba 
    - Largo 2.6 – 4.6 (m) con 10 (cm) sobredimención 
 
  Nota: Forma cubicación norma JAS 
 
Ciclo Productivo 
 
Obtención de Basas o Flitch 
 



EXPERIENCIA CHILENA EN LA UTILIZACION DEL EUCALIPTO 

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 102 

 La confección de flitch de Eucalipto se realiza bajo la premisa de obtener láminas radiales, sin 
corazón y sin albura. Es así como para lograr los mejores aprovechamientos se emplean diagramas de 
corte poco convencional (figura 5). 
 
Calentamiento o Marcerado 
 
 Consiste en exponer al flitch a baño de agua a temperatura, por un período de tiempo 
determinado, además de la eliminación de extraíbes. Todo este proceso tiene las siguientes ventajas 
productivas: 
 

- Facilita el corte (resistencia) 
- Prolonga la vida útil del elemento de corte 
- Menor consumo de potencia 
- Mejor calidad superificial de las láminas 
- Mayor uniformidad en el secado 

 
 La duración del proceso depende de factores tales como: diámetro de la troza, densidad y 
experiencia en el proceso. Es así como un programa tipico de macerado para eucalipto contempla las 
siguientes etapas: 
 

ETAPA TIEMPO DURACION 
(HRS) 

TEMPERATURA 
(oC) 

LLENADO PILETAS 
APLICACIÓN To 
To CONTROLADA 
AUMENTO To 
DISMINUCION To 
DISMINUCION To 
VACIADO PILETAS 

1 – 2 
0.5 

5 – 6 
1 

12 – 13 
1 - 2 

14 
50 
50 
60 
60 
50 

TIEMPO TOTAL  21 - 25  
 
Foliado 
 
 Consiste en la operación de cortes sucesivos aplicados a la basa o flitch, con el fin de 
transformarla en fines láminas elaboradas por una unidad de corte consistente en un cuchillo 
perfectamente afilado y una barra que ejerce presión mientras se ejecuta el corte (ver figura 6). 
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Secado 
 
 Su objetivo es obtener una lámina con un contenido de humedad adecuado al uso que se le quiera 
dar Además debe presentar uniformidad de humedad y libre defectos como colapso, ondulado, rajaduras, 
etc. 
 
Clasificacion y Guillotinado 
 
 Es donde se efectúa la evaluación de la calidad de la producción, clasificando en paquetes cada 
una de las láminas producidas, de manera tal que al construir un tablero, éste resulte lo más homogéneo 
posible. Los defectos más frecuentes se pueden agrupar en dos grupos: 
 
 a) Defectos de proceso: - Mancha malla 
     - Marca cuchillo y barra presión 
     - Mellas 
     - Descalibración 
     - Ondulado y CH no requerido 
     - Sobremacerado y rugosidad 
 
 b) Defectos de materia prima: Grietas, fibra helicoidal, nudos y cambos bruscos de tonalidad 
 
Parámetros de Producción 
 

CUADRO DE APROVECHAMIENTO POR ETAPAS EN EL PROCESO DE LAMINAS 
 

ETAPA APROVECHAMIENTO 
(%) 

CONDICIONES 
REQUERIDAS 

OBTENCION FLITCH 
DESPUNTE FLITCH 
FOLIADORA 
SECADO 
GUILLOTINADO 

58.0 
97.3 
92.0 
88.0 
50.0 

DIAMETRO MEDIO 63 (CM) 
CORTE DE LARGO 10 (CM) 
TABLON RESIDUO 2.5 (CM) 

TOTAL 22.8  
 

USOS Y MERCADO DE PRODUCTO CHAPAS DECORATIVAS FOLIADAS EN FUNCION 
DE CARACTERISTICAS FISICAS 

 
CARACTERISTICAS FISICAS   

LARGO (m) ANCHO (cm) USOS MERCADO 
2.45 – 3.00 
2.10 – 2.44 
1.30 – 2.09 
0.50 – 1.29 
2.10 – 3.00 

10 Y MAS 
10 Y MAS 
10 Y MAS 
10 Y MAS 

5 – 9 

REV. TABLEROS 
REV. PUERTAS 
REV. MUEBLES 
REV. MUEBLES 
REV. CANTOS 

NACIONAL 
NACIONAL 
NACIONAL 
NACIONAL 
NACIONAL 

 
PROYECCIONES FUTURAS 
 
 La disminución sistemática de la masa boscosa de grandes dimensiones, producto 
preferentemente del término de la primera rotación de plantaciones, hace temer que exista en el corto 
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plazo un abastecimiento sostenido de maderas de esas características, para la elaboración de “chapas 
decorativas foliadas” así como también para la elaboración de madera aserrada. 
 Por tal motivo, la empresa nacional se ha visto en la necesidad de plantear el futuro con miras a 
la renovación de tecnología que permita mantener los mismos parámetros de productividad, 
aprovechamiento y calidad con madera de rangos diamétricos menores, hasta que la segunda rotación de 
plantaciones esté en condiciones similares a la primera. De esta forma se plantean tecnologías como las 
siguientes: 
 
 * Foliado rotativo para rangos diamétricos menores (30 – 40 cm) 
 * Maderas reconstituídas de eucalipto, entre las que se destaca la madera Finger-Joint, tableros 
contraenchapados, vigas laminadas y pisos compuestos. 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE UTILIZAÇÃO DA MADEIRA DE EUCALIPTO PARA 

SERRARIA 
 

EQUIPAMENTO E PROCESSOS PARA SECAGEM DE MADEIRA 
 

Ivaldo P. Jankowsky* 
 

 
RESUMO 
 
 O crescente interesse na utilização da madeira de Eucalipto como matéria-prima para a indústria 
de móveis e de outros produtos manufaturados a base de madeira tem suscitado a discussão sobre 
processos e equipamentos para a secagem desse material. 
 A madeira de Eucalipto, de uma forma geral, é de difícil secagem; ou seja, a secagem é lenta e a 
propensão a defeitos é elevada. Para que se possa obter sucesso é necessário conhecer as características 
do material, os equipamentos mais adequados e os processos físicos envolvidos na retirada da umidade. 
 Devido a sua estrutura anatômica desfavorável ao fluxo de fluidos líquidos, a fase inicial da 
secagem da madeira de Eucalipto deve ser cuidadosamente conduzida. Isso requer não só um programa 
de secagem mas também que o secador esteja operando sem criar zonas diferenciadas em seu interior. 
 A secagem convencional ainda é o processo mais utilizado para madeiras de folhosas, sendo que 
para madeiras de secagem problemática é aconselhável a pré-secagem ao ar ou, preferencialmente, em 
pré-secadores. 
 Os desumidificadores são uma alternativa tecnicamente adequada para a madeira de Eucalipto, 
mas algumas desvantagens como o alto custo operacional podem torna-los não econômicos. 
 Uma técnica promissora é a secagem a vácuo com aquecimento por radiofreqüência, cujo 
desenvolvimento nos últimos anos tem permitido bons resultados a nível industrial. A maior limitação 
deste método ainda é o aspecto econômico. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A adequada secagem da madeira serrada, antes da sua transformação em bens e produtos, é 
reconhecidamente a fase mais importante de todo o processamento que visa agregar valor ao produto 
final. 
 A madeira pode ser considerada como adequadamente seca quando apresenta os seguintes 
atributos (LAMB, 1994) : 
 

• livre de defeitos visíveis, tais como rachaduras, empenamentos, colapso e manchas; 
• um teor de umidade compatível com o uso pretendido; 
• um mínimo de variação no teor de umidade, tanto dentro de cada peça individualmente como 

entre todas as peças; 
• livre das tensões de secagem. 

 
 O nível aceitável para cada um desses fatores irá variar de acordo com o tipo de madeira e com a 
aplicação dessa madeira. Usos em que a aparência visual da madeira é importante, tais como móveis e 

                                                 
* Professor Doutor, Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade 
de São Paulo 
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produtos com função decorativa, irão requerer padrões de qualidade muito mais rígidos do que usos 
exclusivamente estruturais. 
 Atingir padrões rígidos de qualidade requer uma solução de compromisso entre a madeira, o 
equipamento e a forma como é conduzido o processo de secagem. O equilíbrio entre os três 
componentes torna-se mais delicado quando o objetivo é a secagem da madeira de Eucalipto. 
 Por ser um tipo de madeira considerada como de difícil secagem (secagem lenta e propensa a 
inúmeros defeitos), maior atenção deve ser dirigida para o secador e para o controle do processo. 
 
O COMPORTAMENTO DA MADEIRA DE EUCALIPTO DURANTE A SECAGEM 
 
 O estoque disponível de madeira de Eucalipto vem aumentando em diversos países, 
principalmente no hemisfério Sul. Por se tratar, na grande maioria das situações. de matéria-prima 
proveniente de plantações de ciclo curto, tem-se como principal obstáculo a necessidade de secar 
material jovem e propenso a apresentar sérios defeitos durante a secagem. 
 O processo de secagem típico para a madeira de Eucalipto emprega baixas temperaturas, o que 
implica em longos tempos de secagem (NEUMANN, 1990). Praticamente todos os defeitos passíveis de 
se manifestarem durante a secagem. tais como rachaduras, empenamentos de diferentes formas, 
gradientes de umidade, colapso, tensões de secagem e endurecimento superficial, são citados como de 
ocorrência na madeira de Eucalipto (CAMPBELL & HARTLEY, 1984). 
 As rachaduras associadas com as tensões de crescimento e os defeitos de secagem trazem como 
resultado uma perda significativa de madeira. Experiências a nível industrial (JANKOWSKY & 
CAVALCANTE, 1992) mostraram que a secagem de madeira com 28 mm de espessura, da condição 
verde até um teor final de 15% de umidade, pode demorar de 4 a 6 semanas. As perdas causadas por 
empenamentos e por colapso foram da ordem de 30 a 40%. 
 VERMAAS (1995) discute as características e as principais causas da ocorrência de defeitos 
como as rachaduras e os empenamentos. O colapso e possíveis métodos de prevenção foram discutidos 
com maiores detalhes por JANKOWSKY & CAVALCANTE (1992). 
 A principal causa do colapso é a tensão capilar, que se manifesta nas fases inicias da secagem 
quando o teor de umidade da madeira está acima do ponto de saturação das fibras (SKMR, 1972; 
CHAFE, 1986, 1987). Diversos tratamentos anteriores a secagem tem sido estudados nos últimos anos 
(ELLWOOD & ECKLUND, 1963; KININMONTH, 1973; CAVALCANTE, 1991), mas o método mais 
eficiente até o momento tem sido o condicionamento com altas temperatura e umidade relativa ao final 
da secagem. 
 NEUMANN (1989) recomenda o condicionamento com alta umidade relativa quando a madeira 
atinge um teor de umidade de 20%, visando recuperar a madeira colapsada. Por outro lado, ALEXIOU 
(1989), recomenda o condicionamento com temperatura e umidade relativa elevadas ao final da secagem, 
como forma de recuperar o colapso e também aliviar as tensões de secagem. 
 
ASPECTOS BÁSICOS DO PROCESSO DE SECAGEM 
 
 Os processos mais amplamente utilizados até o momento, para a secagem de madeira serrada, 
tem como base o deslocamento de uma corrente de ar pela superfície da madeira, caracterizando uma 
secagem por convexão. Enfocando o fenômeno pela ótica da mecânica de fluidos, a energia (calor 
sensível) da corrente de ar é transferida para a superfície da madeira, promovendo a vaporização da água 
ali existente e, que no estado de vapor, é transferida para a corrente de ar. 
 Simultaneamente, parte da energia recebida pela superfície provocará o aumento da temperatura 
nessa região, dando início ao transporte de calor da superfície para o centro da peça. A vaporização da 
água presente na superfície irá gerar um gradiente de umidade, principalmente no sentido da espessura, 
dando início a movimentação da água do interior até a superfície da peça.
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 A movimentação interna da água ocorre nas fases de líquido, de vapor e como água higroscópica 
(quimicamente ligada aos componentes da parede celular). A movimentação na fase líquido é 
fundamentalmente um fenômeno de capilaridade, sendo afetado pela estrutura anatômica da madeira. A 
movimentação nas outras fases é basicamente um fenômeno difusivo, afetado não só pelas condições 
termodinâmicas da corrente de ar como também por características da própria madeira, principalmente a 
massa específica. 
 O desenvolvimento dos computadores tem facilitado o estudo dos princípios físicos envolvidos 
na secagem de madeiras, sendo que diversos modelos matemáticos foram propostos visando estabelecer 
os efeitos das diversas variáveis envolvidas no processo (ROSEN, 1987). 
 Contudo, a retirada da água do interior da madeira provoca o aparecimento de esforços internos, 
causados pela tensão capilar e pela retração volumétrica, os quais irão provocar deformações 
classificadas como defeitos de secagem. , Características da madeira, como a retratibilidade e a massa 
específica, e o seu relacionamento com as variáveis do processo tem sido estudadas como uma forma de 
prever o comportamento da madeira durante a secagem (DURAND, 1985: BRANDÃO, 1989; 
SIMPSON, 1992). 
 O objetivo principal da secagem artificial é promover o equilíbrio entre a velocidade de 
evaporação da água na superfície da madeira, a taxa de movimentação interna (tanto de calor como de 
umidade) e as reações da madeira durante o processo; de forma a promover a secagem o mais 
rapidamente possível e com um nível de perdas ou um padrão de qualidade aceitável para o produto que 
se pretende. Para se atingir esse objetivo é necessário não só o conhecimento sobre a termodinâmica da 
secagem como também sobre as características da madeira e sobre o funcionamento do secador. 
 A medida em que aumenta o conhecimento sobre os princípios físicos envolvidos na secagem de 
madeiras, torna-se mais fácil propor soluções ou encontrar formas de aprimorar o processo. Porém, não 
se pode esquecer que a madeira é um material oriundo de um ser vivo, sujeito as leis genéticas e as 
influências do meio em que vegeta. A grande variabilidade existente nas propriedades físicas da madeira 
de Eucalipto, tanto entre espécies como entre árvores de uma mesma espécie, nem sempre pode ser 
prevista por modelos matemáticos de aplicação generalizada. 
 Da mesma forma, secadores mal dimensionados, ou com funcionamento inadequado, podem 
provocar diferentes condições de temperatura e umidade relativa dentro da câmara de secagem. Essa 
situação irá resultar em perdas que não podem ser atribuídas ao processo ou as características da 
matéria-prima. 
 
SECADORES CONVENCIONAIS 
 
 São definidos como secadores convencionais as câmaras de secagem que operam a temperaturas 
entre 40 e 90°C (SIMPSON, 1991). Esse tipo de equipamento dispõe de um sistema de aquecimento, um 
sistema de umidificação do ar, um conjunto de dampers ou janelas que permitem a troca de ar entre o 
interior do secador e o meio externo, e um sistema de ventilação que promove a circulação do ar entre as 
peças da madeira em secagem. 
 O sistema de aquecimento mais comum é uma bateria de trocadores de calor que pode utilizar 
como fluido térmico o ar quente, água quente, vapor d'água ou óleo térmico. O fluido mais comum é o 
vapor a pressões entre 3,0 e 8,0 kgf/cm2 (300 a 800 kPa), tanto que os secadores convencionais são 
também conhecidos como secadores a vapor. A umidificação do ar é obtida pela liberação de vapor de 
baixa pressão ou com a aspersão de água fria dentro do secador. 
 A circulação do ar é promovida por um conjunto de ventiladores, posicionados lateralmente em 
relação a madeira, ou sobre o falso teto acima das pilhas. Os dampers são posicionados de tal forma que 
a própria ação dos ventiladores faz com que o ar quente e úmido do interior do secador seja expelido, 
admitindo ar do meio externo. 
 O carregamento da madeira pode ser feito através de empilhadeiras frontais ou com o auxílio de 
vagonetes. Normalmente os secadores para carga com empilhadeiras são recomendados para madeiras 
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de secagem mais lenta, em que o aumento na profundidade do secador permite aumentar a sua 
capacidade sem alterar significativamente o tempo total de secagem. Já o sistema de vagonetes é mais 
indicado para madeira de rápida secagem, em que o tempo de carga e descarga é consideravelmente 
reduzido e permite aumentar o rendimento do secador. 
 Os secadores convencionais são os mais utilizados em praticamente todo o mundo, 
principalmente para a secagem da madeira de folhosas. A Tabela 1 resume informações de um 
levantamento efetuado nos Estados Unidos (RICE et ai, 1994), destacando os estados em que predomina 
a secagem da madeira de folhosas. Nota-se que 82% dos secadores em operação nesses estados, que 
produzem perto de 4,0 milhões de m3 de madeira seca anualmente, é do tipo convencional. 
 Um detalhe importante a ser destacado é o intensivo uso da pré-secagem. A capacidade instalada 
em pré- secadores nesses estados é de 70% da capacidade total dos secadores convencionais. Cerca de 
60% da madeira de carvalho (espécies de secagem difícil) é previamente seca em pré-secadores ou ao ar 
antes de ser submetida a  secagem convencional. 
 Quando se discute a eficiência e a produtividade dos secadores convencionais é simples entender 
a importância da pré-secagem, principalmente para madeiras de secagem lenta e propensa a defeitos. 
 
TABELA 1. Volume de madeira seca produzida anualmente nos estados de New York, Ohio, 
Pennsylvania, Kentucky e Tennessee, relacionado com a quantidade e o tipo de secadores. 
 

No de Secadores Capaciadade 
(1.000 m3) Estado Produção 

(1.000 m3) Convencional Desumidificação Pré-
secador Outros Total Pré-

secagem 
NY 
OH 
PA 
KY 
TN 

616 
529 
891 
698 

1.225 

294 
208 
419 
174 
359 

17 
21 
31 
40 
23 

17 
26 
21 
20 
21 

8 
0 

17 
32 
12 

34,9 
23,2 
57,8 
31,4 
51,5 

21,6 
19,7 
32,8 
29,3 
36,3 

Total 3.959 1.454 132 105 69 198,8 139,7 
 
 Para que um secador convencional possa ser considerado eficiente é necessário que as condições 
do meio de secagem (corrente de ar) sejam o mais uniformes possíveis em todo o volume do secador. 
Isso significa que devem ser atendidas as seguintes condições básicas: 

 
• a distribuição de calor através dos trocadores deve ser similar em toda a extensão do secador. 

Pressão inadequado do vapor, rede hidráulica para a distribuição do vapor nos trocadores mal 
dimensionada ou inadequadamente posicionada, ou falhas no funcionamento dos purgadores 
podem criar regiões em que a troca térmica é mais acentuada, gerando diferentes temperaturas 
dentro do secador; 

• a velocidade de circulação do ar deve ser uniforme em toda a área transversal da pilha de 
madeira. Os fenômenos de transferência de calor e massa são afetados pela velocidade de 
deslocamento da corrente de ar, e diferenças no fluxo de ar dentro do secador irá provocar taxas 
diferenciadas de secagem para o mesmo tipo de madeira; 

• a velocidade do ar deve estar dentro de uma faixa adequada para a madeira em secagem. Altas 
velocidades de secagem no início do processo favorecem a vaporização da umidade superficial, o 
que nem sempre é desejável na secagem da madeira de Eucalipto. Para a secagem de folhosas em 
geral, velocidades de circulação do ar em torno de 2,0 m/s são consideradas como as mais 
econômicas (HILDEBRAND, 1970); 

• o volume de ar admitido ou expelido através dos dampers deve ser igual em toda a extensão do 
secador. Se o damper de um extremo do secador abre ou fecha mais do que o damper localizado 
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no outro extremo, surgirão zonas dentro do secador em que a temperatura e a umidade relativa do 
ar serão diferentes. Esse problema pode ser agravado por uma inadequada circulação do ar. 

 
 Quando extremamente úmida, a madeira de Eucalipto requer, de uma forma geral, condições 
suaves de secagem; ou seja, baixas temperaturas (inferiores a 45°C) e alta umidade relativa 
(CAMPBELL & HARTLEY, 1984). Condições mais agressivas de secagem irão certamente causar 
defeitos e perda de madeira. 
 O aumento da temperatura provocará um aumento na incidência do colapso e das rachaduras em 
favo. A redução na umidade relativa do ar ou uma velocidade de secagem acima da recomendada 
causará uma rápida secagem na superfície que, devido a reduzida permeabilidade da madeira, resultará 
em rachaduras superficiais, endurecimento superficial, aumento na incidência do colapso e um 
acentuado gradiente de umidade entre a superfície e o interior da peça. 
 Qualquer falha no funcionamento do secador que venha a criar regiões com diferentes condições 
de secagem irá, com certeza. acarretar o aumento na incidência de defeitos. 
 Após a madeira ter perdido a totalidade da água capilar; ou seja, quando o teor de umidade está 
próximo ao ponto de saturação das fibras (28% em média), as condições de secagem podem ser mais 
drásticas. Incrementos na temperatura e decréscimos na umidade relativa permitirão aumentar a taxa de 
secagem sem ocasionar maior incidência de defeitos. O condicionamento ao final do processo (ou 
alternativamente quando o teor de umidade estiver entre 15 e 20%) permitirá a recuperação de parte da 
madeira colapsada e o relaxamento das tensões residuais da secagem. 
 Uma vez que a pré-secagem é conduzida em condições bastante suaves, o risco da ocorrência de 
defeitos é bem menor. A madeira passa a ser submetida-a secagem convencional quando o seu  teor de 
umidade permita suportar condições de processo mais agressivas. 
 Outros dois aspectos bastante importantes na secagem convencional são o tipo de programa de 
secagem a ser utilizado e a forma de controle do secador para executar o programa selecionado. 
 Os programas de secagem podem ser classificados em dois tipos: 
 

• programas baseados na umidade da madeira. em que os valores de temperatura e umidade 
relativa no interior da câmara de secagem são regulados em função do teor de umidade da 
madeira. Nessa categoria estão incluídos os tradicionais programas umidade-temperatura 
desenvolvidos pelo Laboratório de Produtos Florestais em Madison (SIMPSON, 1991), aqueles 
baseados no potencial de secagem (HILDEBRAND, 1970), e os programas de mudanças 
contínuas (CCS) (TOENNISSON & LlTTLE, 1994); 

• programas baseados no tempo de secagem, em que as condições do secador são ajustadas em 
função do tempo de processo. Os programas baseados no tempo de secagem geralmente são 
desenvolvidos a partir da experiência acumulada com o uso dos programas baseados na umidade 
da madeira (WENGERT, 1994). 

 
Na secagem de folhosas predomina o uso dos programas baseados na umidade, fato confirmado no 
levantamento efetuado por RICE et al (1994), conforme dados da Tabela 2. Contudo, a condução de uma 
secagem com base no teor de umidade da madeira implica em se ter um acompanhamento contínuo 
dessa variável. 
 O tradicional método de preparação e pesagens periódicas das amostras de controle, usualmente 
conjugado ao controle manual das válvulas de aquecimento e umidificação, ainda é válido e 
razoavelmente preciso; mas inviável quando se pretende a otimização do processo, tanto em termos de 
produtividade como em qualidade. 



IVALDO P. JANKOWSKY 

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 114 

TABELA 2. Tipo dos programas de secagem utilizados para a secagem convencional nos estados de 
New York, Ohio, Pennsylvania, Kentucky e Tennessee (predominantemente para madeira de folhosas). 
 

TIPO DE PROGRAMA (%) PRÉ-SECAGEM (%) 
ESTADO 

UMIDADE TEMPO ANTERIOR A SECAGEM 

NY, OH, PA 68,8 20,2 36,0 

KY, TN 58,5 26,6 38,2 
 
 Os controles computadorizados atualmente disponíveis no mercado permitem o controle 
totalmente automático de todo o processo de secagem, resultando em produtividade máxima. A maior 
limitação dos controles automáticos é a determinação do teor de umidade da madeira. 
 Dos métodos atualmente disponíveis para aplicação na secagem de folhosas, podem ser citados a 
determinação da reatividade (resistência e condutância) e da resistência elétrica da madeira. A medição 
da reatividade elétrica tem mostrado resultados satisfatórios, mas necessita ainda de calibrações 
empíricas e está sujeita a limitações de ordem prática (WENGERT, 1994). 
 O método de medição da resistência elétrica através de sensores cravados na madeira vem sendo 
empregado a mais de 40 anos, e a sua fundamentação teórica já é bem conhecida (WENGERT, 1994). O 
desenvolvimento da tecnologia de microprocessadores permitiu incorporar aos equipamentos de 
medição formas de efetuar correções para minimizar o efeito da temperatura e da diferença na 
composição química de diferentes madeiras. Da mesma forma, tornou-se mais simples incorporar aos 
medidores novas curvas de correção ou de calibração. 
 
DESUMIDIFICADORES 
 
 Sob muitos aspectos os desumidificadores, também chamados de secadores a baixas 
temperaturas ou secadores de condensação, são similares aos secadores convencionais, mas as 
diferenças existentes são suficientes para uma abordagem em separado. 
 As vantagens dos desumidificadores (SIMPSON, 1991) em relação aos secadores convencionais 
são: 
 

• operam sem a necessidade de uma caldeira ou fornalha para aquecer o fluido térmico; 
• são mais eficientes do ponto de vista energético; 
• oferecem boas condições de controle do processo para as madeiras consideradas de difícil 

secagem (como é o caso da madeira de diferentes espécies de Eucalipto), principalmente as que 
requerem baixas temperaturas e altas umidades relativas; 

• na maioria das aplicações a câmara de secagem pode ser de simples construção e, 
conseqüentemente, requerem menor investimento. 

 
Por outro lado, apresentam como desvantagens: 
 

• operam exclusivamente com energia elétrica, o que pode implicar em elevados custos de 
secagem; 

• a temperatura máxima do processo está limitada a, no máximo, 80°C; sendo que para muitos 
equipamentos o limite é de 50°C; 

• em alguns casos podem ocorrer problemas com a presença de substâncias químicas no 
condensado. 

 



EQUIPAMENTOS E PROCESSOS PARA SECAGEM DE MADEIRAS 

Anais do Seminário Internacional de Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria - 115 

 O desumidificador consiste de um compressor, da válvula de descompressão, e de dois 
trocadores de calor (o vaporizadore o condensador). Possui ainda dutos e ventiladores para retirada do ar 
frio e úmido da câmara de secagem e insuflamento do ar quente e seco. 
 Para auxiliar no aquecimento do ar desumidificado que retoma para a câmara de secagem é 
empregada uma resistência elétrica. 
 A circulação do ar dentro da câmara de secagem é forçada por um conjunto de ventiladores, 
normalmente posicionados acima das pilhas de madeira. Como a umidade do ar é retirada pelo 
desumidificador, não existe a troca de ar entre a câmara e o ambiente exterior. 
 A corrente de ar circula através das pilhas de madeira no interior da câmara de secagem, da 
mesma forma que nos secadores convencionais. A medida em que o ar retira a umidade da superfície da 
madeira, torna-se úmido e frio, sendo então succionado pelo desumidificador. 
 A massa de ar frio passa inicialmente pelo vaporizador (que é um trocador de calor com gás 
resfriado), onde sofre resfriamento e ocorre a condensação da sua umidade. A seguir, a massa de ar 
passa através do condensador (um trocador de calor com gás comprimido e, portanto, quente), quando 
irá sofrer aquecimento, suplementado por uma resistência elétrica. Dessa forma, ao ser novamente 
insuflada para o interior da câmara de secagem, a massa de ar está quente e seca, reiniciando a secagem 
da madeira. 
 O acompanhamento do processo é efetuado pelo controle da temperatura e da umidade relativa 
do ar. A temperatura é controlada por um termostato que regula as resistências auxiliares de 
aquecimento, e a temperatura máxima do processo é função da capacidade do compressor e do fluido 
térmico usado no desumidificador. 
 O controle da umidade do ar pode ser realizado de duas maneiras distintas: 
 

• através de umidostatos, ou seja, de sensores para medir a umidade do ar, e que são regulados 
para acionar o compressor quando a umidade relativa atinge um valor pré-determinado; 

• através de temporizadores, que permitem regular o intervalo de tempo para acionamento e 
desligamento do compressor. 

 
 Embora nenhum dos dois sistemas de controle seja baseado no teor de umidade da madeira. a 
utilização de umidostatos permite um melhor controle do processo e a aplicação de um programa 
simplificado de secagem. 
 Os sistemas computadorizados para o controle dos secadores convencionais também podem ser 
empregados no controle dos desumidificadores, operando programas de secagem com base no teor de 
umidade da madeira. 
 
SECAGEM A VÁCUO 
 
 A característica principal da secagem a vácuo é a redução da temperatura de ebulição da água 
quando submetida a pressões abaixo da pressão ambiente. A redução da pressão no interior do secador 
permite taxas de secagem razoáveis a baixas temperaturas, o que pode ser vantajoso na secagem de 
madeiras espessas ou susceptíveis a defeitos como rachaduras superficiais, colapso e rachaduras internas 
(SMITH et al, 1994). 
 Embora conhecido desde a década de 20. esse processo foi por muito tempo considerado como 
anti-econômico. A partir da década de 60 o método começou a ser reavaliado e melhor estudado, 
resultando em aprimoramentos e melhores possibilidades de aplicação a nível industrial. 
 Uma descrição das possíveis alternativas da secagem a vácuo é apresentada por KANAGAWA 
(1993). A câmara de secagem é usualmente cilíndrica para capacidades inferiores a 15 m3, e de formato 
retangular para capacidades maiores. O isolamento térmico é um aspecto importante, uma vez que a 
transmissão de calor é difícil sob pressão reduzida; da mesma forma que um fechamento perfeito é 
condição indispensável para manter a pressão interna. 
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 Como equipamentos complementares são necessários a bomba de vácuo para reduzir a pressão 
dentro da câmara de secagem. e o condensador para retirar do sistema a água que é evaporada da 
madeira. 
 A diferença entre os diversos secadores a vácuo é a fonte de aquecimento. As fontes de calor 
para a secagem da madeira podem ser agrupadas em quatro tipos: 
 

• aquecimento descontínuo com vapor, obtido através de ciclos de vaporização a pressão ambiente 
e secagem sob pressão reduzida. Tem como inconveniente a falta de controle sobre a temperatura 
da madeira, que pode atingir valores demasiadamente altos para o processo; 

• aquecimento por radiação através de trocadores de calor, com o ar aquecido circulando pela 
madeira por convexão forçada (uso de ventiladores). O aquecimento é obtido sob pressão 
reduzida, de forma contínua e controlada, mas a eficiência térmica é baixa; 

• aquecimento por contato com pratos aquecidos (similares a uma prensa de pratos múltiplos), 
colocados entre as camadas de madeira a serem secas. O aquecimento é obtido sob pressão 
reduzida, uniforme de forma contínua e controlada, porém a capacidade da câmara é prejudicada 
pelos pratos de aquecimento e existe o inconveniente do empilhamento da madeira entre as 
placas; 

• aquecimento por radiofreqüência. A geração de um campo eletromagnético ao redor da madeira 
gera calor pela movimentação das moléculas de água. O aquecimento é contínuo e controlado, 
mas pode concentrar-se nas partes mais úmidas da madeira. O aquecimento é mais pronunciado 
no centro do que na superfície das peças, favorecendo a movimentação interna da água. Embora 
apresente vantagens como a possibilidade de empilhar a madeira sem separadores e redução 
significativa no tempo de secagem, o consumo de energia elétrica ainda limita a sua aplicação 
em larga escala. 

 
 A secagem a vácuo com aquecimento por radiofreqOência aparenta ser a técnica mais promissora 
para aplicação industrial em larga escala. Resultados divulgados por AVRAMIDIS (1992, 1994) 
demostraram ser possível secar madeira de coníferas, principalmente peças espessas (5,0 a 15,2 cm de 
espessura), em períodos inferiores a 40 horas, mantendo um nível de qualidade igualou superior ao da 
secagem convencional. 
 SMITH et al (1994) relata a secagem da madeira de carvalho com 5,2 cm de espessura em 
períodos de tempo inferiores a 60 horas, mantendo qualidade similar a obtida na secagem convencional. 
 Embora a evolução nos equipamentos tenha reduzido o consumo de energia sem alterar a 
eficiência do secador (SMITH et ai, 1994), o investimento inicial elevado e o custo da energia elétrica 
gasta durante o processo ainda são fatores limitantes para a popularização do método. 
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SUMMARY 
 
 Drying today is recognized as a vital element in the value-added processing of solid wood 
products and there is currently a strong emphasis on improving drying quality and reducing drying costs. 
Eucalypts with their characteristically high shrinkage and low mass diffusivity values are notoriously 
difficult to season without degrade, especially backsawn boards. 
 Considering the premium price which can be fetched for appearance grade timber, this 
publication reviews the drying characteristics of Eucalypts, various possible pre-drying treatments to 
enhance ultimate quality and drying rate, the most prevalent drying methods / kilns used, drying 
schedules to achieve optimum drying conditions, and various measures which can be applied to improve 
drying quality. The major problem in hardwood drying remains the development of economical ways of 
drying appearance grade backsawn timber, free of degrade and in various thickness. 
 
INTRODUCTION 
 
 The main reason for wood drying or seasoning is to ensure that the timber is dimensionally as 
stable as possible before use in a structure or manufactured item. When freshly cut green wood dries out, 
it shrinks, particularly across the grain. By drying the timber until it is in moisture equilibrium with its 
working environment we effectively "pre-shrink it". The objective is to ensure that any subsequent 
movement of the timber in furniture, fittings. Joinery, etc. is small or negligible and accommodated 
within the product design (Mills, 1991). 
 Drying today is recognized as a vital element in the value-added processing of wood products, 
with a strong emphasis currently being given to improving quality and reducing drying costs. The 
diminishing availability of wood from natural forests as well as the increasing availability from 
expensive man-made plantations, underline the need for improved timber processing and reduced drying 
degrade. 
 The typically high shrinkage and low mass diffusivity of most eucalypts make the material 
extremely difficult to season without degrade, especially backsawn boards. Because of the highly 
refractory seasoning characteristies of eucalypt material. it is standard practice to season timber batches 
with schedules designed to produce structural grade material and sell the small proportion of boards that 
do not suffer seasoning degrade as furniture grade material (Booker, 1994). Moderate and thus slower 
drying schedules must be employed to season furniture material and this has typically been considered 
uneconomical in the past. Howeve r, the value adding potential of the furniture grade material means 
this philosophy is rapidly changing. 

                                                 
* Departamento of Wood Science University of Stellenbosch, South Africa 
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DRYING CHARACTERISTICS DF EUCAL YPTS 
 
 The supply of sawlogs of eucalypts from plantations in the Southern Hemisphere is increasing 
and the drying behaviour of the wood is consequently becoming correspondingly important. 
 Eucalypt wood generally dries slowly (Campbell & Hartley, 1978). Typical features are collapse, 
surface checking, high shrinkage, steep moisture gradients and pronounced drying stresses. Most 
eucalypt species have mean basic densities of 500 - 800 kg.m-3 and are relatively impermeable and 
difficult to season. At moisture contents (mc's) above fibre saturation point (f.s.p.), they show an 
increasing tendency to check and collapse with rise in temperatures. In kiln drying green timber 25 mm 
thick or more, the drying temperature should not exceed 45°C during the early stages and the relative 
humidity (r.h.) should be kept high, otherwise surface checking or internal checking (honeycombing) 
may develop. 
 Pronounced variations in drying rate within species has led to the recognition of "difficult" 
material i.e. material that dries slower and develops greater moisture gradients than normal. In Australia 
special drying techniques are used to dry this material, where it has been found that a relationship 
apparently exists between the mc of the core of sawn sections and collapse and recovery - the most 
severely collapsed boards frequently have the higher core mc's and high core mc also inhibits the 
recovery of the collapsed timber on reconditioning. As a result, it is necessary either to extend the 
normal kiln drying period with the attendant danger of overdrying the normal material, or to adopt a 
"holding period" at the end of kiln drying and before reconditioning. This involves storing the timber 
"strip stacked" in the air for up to 4 weeks to obtain an even distribution of mc between case and core. A 
steaming process (see below) before air-or kiln drying has been developed (Campbell, 1961) for the 
treatment of unseasoned "difficult" material. 
 Edge checking can be troublesome in thicker boards (Campbell & Hartley, 1978) during initial 
air-drying. However, the introduction of pre-dryers (see below) (Brennan et al., 1966) has alleviated this 
problem. Material from about 50 mm of the pith of younger material is particularly prone to surface 
checking and end splitting. The latter is caused by the release of growth stresses and is not primarily a 
drying defect. Most of the eucalypts tend to check on backsawn surfaces during seasoning sometimes 
severely, but quarter sawn surfaces usually remain comparatively free of checks. For this reason and 
because of the greater dimensional stability of quarter sawn timber, it has been traditional practice in 
certain parts of Australia to quarter saw ash eucalypt timber for use as flooring, mouldings, joinery, etc. 
Where checks do occur, they frequently close towards the end of drying and may be hard to detect on 
sawn surfaces. Reconditioning to remove collapse (see below) usually causes the surface checks to re-
open during final drying. This can severely degrade backsawn timber. However. reconditioning tends to 
close internal checks. Collapse in younger material causes internal checks, particularly the pith. This 
seriously restricts the utilization of the timber in some products. 
 Shrinkage varies markedly between eucalypts. Normal shrinkage is not affected to any great 
extent by drying conditions, but collapse shrinkage (above f.s.p.) is affected by temperature and can 
cause serious degrade in some species. "Gross shrinkage" describes the combined effect of true or 
normal shrinkage and shrinkage due to collapse. 
 Warp during drying is of two types: 
 

(i) spring, bow and twist, generally associated with cell orientation not parallel to the 
longitudinal axis of the piece and; 

(ii) cup and diamonding generally caused by differences between radial and tangential 
shrinkage. 

 
 Warp can also be caused by abnormally high longitudinal shrinkage of tension wood. Another 
important cause of warp is the release of growth stresses (very prevalent in eucalypts) in the tree as logs 
are sawn. The effects of growth stresses are usually greater in young than in mature trees. Spring in
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 young sawn material can be reduced by stacking on edge and drying in weighted stacks or by employing a 
restraint system to hold the material straight during either normal reconditioning or a final steaming at the 
completion of drying. Bow is usually less important. Twist is not normally a serious problem in eucalypts, 
but where it does occur it can usually be controlled by good stacking practice, stack weighting and steaming 
at the completion of drying. The restraint applied for controlling warp should not be removed until the 
whole stack has cooled to ambient temperature. A promising approach to reduce warp is to dry wide boards 
and resaw after drying (see below: saw, dry and rip). 
 Wood from young eucalypts is likely to develop drying defects that are generally similar to those in 
wood from mature trees (Campbell & Hartley, 1978). Densities are generally lower in wood from younger 
trees. As low-density species generally collapse more than higher density species, collapse may be more 
prevalent in wood from younger trees. 
 The form and extent of drying degrade varies with species, tree maturity, position in tree, the 
thickness, width and direction of cut of the sawn timber, as well as environmental factors such as site, 
climate and latitude. Apparently no single factor consistently has a greater influence than the others on the 
quality of dried material. 
 
DRYING REQUIREMENTS 
 
 There are no major problems in drying eucalypts for structural purposes with degrade within 
specified limits. However, surface checking may reduce its acceptance for "appearance" structural grades 
and internal checking must be limited (Hartley& Gough, 1990). 
 Drying appearance grade material is more difficult, particularly in thicker sizes. One method of 
minimizing degrade in Australia has been to quarter saw, but it is becoming less practicable due to the 
decreasing average log size and the presence of wood defects. Backsawing is preferred (Booker, 1994) for 
convenience, greater sawn recovery, more attractive figure, the limited width of quarter-sawn boards and 
faster drying of backsawn boards. 
 The major problem in hardwood drying is to develop economical ways of drying appearance grade 
backsawn timber, free of degrade, in both board and thicker sizes. Drying methods for appearance products 
are more critical and more costly than for structural timber. Freshly sawn wood must be selected and sorted 
for the intended product and drying process, which may be different for back and quarter-sawn material. 
The selection and careful handling should ideally extend back to the sawlogs. 
 
PRE-DRYING TREA TMENTS 
 
 Under this heading a variety of pre-drying "treatments" will be discussed ranging from storage in 
controlled environments, to wrappings of ali sorts, pre-steaming, pre-freezing, pre-surfacing, etc. Cutting 
boards radially rather than tangentially, can also be regarded as a form of pre-drying treatment as well as the 
application of an end-coating to freshly sawn logs. 
 Various approaches are used for protecting green timber from exposure to severe conditions and 
providing the mild early drying necessary for preventing degrade (Hartley & Gough, 1990). These include: 
 

• Enclosed, controlled environments at the sawmill outfeed and stack construction area. 
• Wrapping packs of green sawn timber to prevent drying before stacking. 
• Surface coating of thick high-value timber with a semi-permeable polyvinyl chloride film attached 

with a polyvinyl acetate adhesive. 
• Shrouding stacks with polyethylene sheet, which is removed when the critical early drying period 

has passed. 
• Open-sided air-drying sheds that can be baffled with shade cloth to reduce air circulation. 
• Enclosed holding or "curing" sheds for initial drying. They are generally without forced air 

circulation, but may have evaporative coolers to lower the temperature and raise the humidity. 
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• Pre-dryers: normally operated with closely controlled fairly constant equilibrium moisture content 
(emc) conditions. 

 
 The word "pre-steaming" has been coined (Campbell, 1961) to describe a steaming operation given 
to green ar near-green lumber prior to air or kiln drying for the purpose of reducing drying time - reductions 
of from 20% to 35% of that required for unsteamed material could be obtained by pre-steaming green 
material from 2 to 4 hours. Longer treatments failed to effect an further improvement in drying rate but 
tended to accentuate collapse. A short pre-steaming treatment favours reduction in drying degrade with no 
deleterious effects on strength. It has also been established that besides increasing the average drying rate, 
the pre-steaming treatment reduces moisture gradients in "difficult" material. A 5% to 20% loss in me as a 
direct result of pre-steaming was also observed. Improved recovery from collapse, less degrade and better 
machining qualities are also claimed. 
 The pre-steaming / pre-drying / "holding" / reconditioning / final drying treatment for Eucalyptus 
obliqua described by Campbell (1961) entails: 
 

(i) Heating-up and then 2h pre-steaming (100°C/100% r.h.) as early as possible of green material 
(25-50 mm thick) in a steaming chamber. 

(ii) Timber removed to pre-dryer (or kiln) and pre-dried at 38°C/32°C to a mc of 14%. (The Kauri 
Timber Company in Smithton, Tasmania, dries down to 20% (Personal communication, 1994)). 

(iii) Timber removed from pre-dryer and held ("holding or equalization period") for 10 days to 
reduce the high core mc. (The Kauri Timber Company keeps 25 mm material in a covered shed 
for up to 3 weeks to equalize, ideally to 18-20% me (Personal communication, 1994)). 

(iv) Kiln-dried at 54°C/38°C to an average mc of 11 %. 
(v) Reconditioning for 6 hours at 100% / 100% r.h. in a concrete conditioning chamber (average me 

approximately 15% and all core mc's below 25%). 
(vi) Final kiln drying at 60°C/49°C to an average me of 10%. 

 
 The Kauri Timber Company omits step (iv) above and reconditions (step (v)) when material is at a 
mc of 18-20%. Heating-up is in 2 hours and treatment time varies from 3 to 8 hours (19 mm to 38 mm stock) 
at 90-95°C using depressurized and desuperheated steam. Redrying is then carried out in a normal kiln 
commencing with 50°C/40°C and progressing over 3-4 days (25 mm stock) to 72°C and an increased wet 
bulb depression (w.b.d.) to yield the final mc of 8-12%. After re-drying charges are held under cover for 24-
56 hours before destacking. 
 Alexiou et al. (1990) also found an increase in drying rate of 7-16 % by pre-steaming Eucalyptus 
pilularis Sm. while Alexiou and Marchant (1990) obtained reduced moisture gradients from centre to 
surface, less face checking and reduced stress and set gradients for pre-steamed material of the same species. 
Simpson (1975) found for several species that the drying rate of pre-steamed specimens was greater than 
that of the unsteamed. 
 Schaffner & Doe's (1984) investigation of drying stress and surface checking in backsawn ash led to 
the development of a surface coating system to reduce me gradients near the wood surface and reduce or 
eliminate surface checking. The coatings (polyvinyl acetate) were found to reduce or completely eliminate 
surface checking in Tasmanian eucalypt boards depending on the thickness of the coating applied. 
 Pre-surfacing or planing of green timber prior to drying directed at the removal of saw fractures on 
the surface, appears to be an effective way to minimize surface check development in species prone to this 
defect such as oak (Cuppett & Craft, 1972; Cech & Pfaff, 1975) and beech (Rietz & Jenson, 1968). Other 
advantages include: reduced check sensitivity and thus more severe drying conditions; uniform board 
thickness; increased stack volume; improved stacking quality. Simpson (1980) found reduced drying times 
by pre-surfacing and pre-steaming oak and using an accelerated and smoothed schedule. Rice (1986) found 
that pre-surfacing oak lumber before kiln-drying resulted in reduced degrade from warping and practically 
eliminated surface checking. 
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 Cooper (19??) found that several hardwoods (including eg. Eucalyptus regnans) dried with 
significantly less collapse, honeycomb as shrinkage if pre-frozen at -23°C. llic (1993) found a collapse 
reduction of 36% by pre-freezing green E. regnans F. Muer. and Sharma (19??) obtained reduced shrinkage 
and collapse in refractory Indian hardwoods which were pre-steamed. 

Pandey et al. (1984) reported that pre-treatment with urea eliminated surface and end cracking but not 
collapse and warping which are major defects in tangentially sawn planks of E. tereticornnis. Sharma (19??) 
found that presoaking of refractory Indian hardwoods in polyethylene glycol, urea or urea-sorbitol solutions 
proved quite effective for the control of surface checking. 

 Chafe (1993) explored the effect on shrinkage, collapse and internal checking of pre-heating green 
mountain ash and depending on temperature, time and type of treatment, obtained significant increases and 
collapse recovery and reduction in internal checking. 

 A promising approach to reducing warp in smaller sized hardwoods and therefore in wood from 
young eucalypts, is the process of saw-dry-rip (Campbell & Hartley, 1978). This process (which can be 
regarded as partially a pretreatment) involves sawing logs through and through in the green condition, dry 
the wide boards and resawing to final size after drying. Campbell (1975) found an increased recovery for E. 
regnans treated in this way and "that the general straightness of the scantling sawn from the dried planks 
was very much better than scantlings sawn in the green condition from the same class of logs and then 
dried". Similar observations were made by Marshall (1973). 
Drying methods/kilns 
 Traditional practice in countries like Australia and South Africa for the early drying of eucalypts 
from green to below f.s.p. has been to air dry. Drying to final me, was then usually accomplished in a 
conventional kiln, although in the past air-drying was used for the complete drying process. Since drying 
requirements for appearance products are much more demanding than for structural timber and because of 
the other disadvantages of air-drying (such as long drying periods and no control over quality), this drying 
method will not be further considered here. 
 Alternatives to the use of air-drying as a pre-drying treatment for kiln drying are forced air dryers, 
pre-dryers of various sorts, low temperature dryers, fan shed dryers, warehouse dryers or even progressive 
dryers. Unfortunately the terminology used in various countries lack uniformity and often the same kiln is 
called different names. What most of these kilns, however, do have in common is the fact that they operate 
at low temperatures. Sometimes conventional kilns are used as low temperature pre-dryers during the initial 
phase of drying down to f.s.p. 
 Wynands (1963) stated that the term pre-drying was "adopted for a preliminary drying treatment 
usually intended to bring green timber to approximately the air-dry condition, using a relatively simple type 
of drying chamber equipped with fans, heating coils and air vents, but without the elaborate equipment 
normally incorporated in a modem timber drying kiln. 
 In Australia (Brennan et al. 1966) pre-drying was considered to be "essentially a method for 
stimulating favourable air-drying conditions and is therefore most useful in - and mainly limited to - regions 
where cold and wet conditions occur during an appreciable part of the year". The modem trend, however, is 
that pre-dryers are no longer used in this restricted sense only. 
 The term “forced-air drying” as generally used in American literature, covers a wider field than “pre-
drying” in that the term is also used to denote drying without the addition of heat, fans being used to 
accelerate circulation of the ambient air. 
 Banks (1970) proposed the following scheme to illustrate the relationship of the various low 
temperature drying methods and clarify the terminology: 
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 The increasing cost of lumber, interest costs on inventory during long air-drying times and quality 
requirements with respect to appearance lumber, have caused an upsurge in the use of previously little-used 
low temperature dryers as a replacement for the air-drying of hardwoods (Simpson, 1983-84)0 Low 
temperature dryers are typically low-cost dryers that provide a minimum of air circulation and temperature 
and r.h. control, but just enough to reduce drying time and drying defects significantly o Temperatures 
typically are 27 - 40°C. Pre-dryers may be very large, holding up to 1200 m3. Pre-drying is faster and causes 
fewer defects than air-drying.  

 In addition to use in pre-drying to be followed by kiln drying, low temperature dryers are also used 
for the entire drying process. In Australia (Anon., 1967) there was a swing to drying from green to final mc 
in a pre-dryer, thus bypassing the traditional completion period recommended in a kiln. This action 
combines the initial pre-dryer advantages with higher final output from a unit that has greater capacity and 
lower capital cost than the conventional' kiln. 

Characteristics of typical Australian pre-dryers (Brennan et al, 1966): 
 

• Very large; installed cost about 1/3 that of a number of smaller kilns. 
• Multiple parallel drying lines (4-8); not necessary for all lines to be discharged/loaded 

simultaneously since stock on one line influenced to minor extent by other lines. 
• Single fan system for all lines; no reversal of air-flow. 
• Smaller heating surface in proportion to charge capacity than higher temperature kilns. Primary coils 

above sub-ceiling; re-heat coils between lines; steam heated. 
• Less robust construction than orthodox kilns. 
• Constant low temperature conditions: dry bulb temperature (dbt) 38-43°C; w.b.d. 4-8°C; air-velocity 

1,25-2m.s-1. 
• Humidifying steam sprays provided. 
• Slight increase in dbt between air-inlet and air-discharge side to maintain constantw.b.d. across each 

line. 
 
 According to Wengert (1985) warehouse pre-drying has replaced air-dring in the U.SA The system 
consists of drying stickered lumber in large warehouse buildings holding up to 3 540 m of stickered lumber. 
The temperature (30°C) and r.h. (75%) are closely controlled. The system provides perfect air-drying 24 
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hours a day but without rain, direct sunlight and blowing dust. Due to reduced inventory cost and reduced 
degrade, the pre-drying system has a two year payback. After pre-drying Eastern hardwoods to mc's in the 
25% range, the lumber is kiln dried for 4-7 days to a final mc of 5-8%. Most pre-dryers are steel framed 
buildings with steel or aluminium sheeted walls with interior insulation and are steam heated. A row of fans 
near the ceiling on each side of the pre-dryer circulate air through the lumber piles. Vents in the side walls 
and powered bents at the gable are provided to remove excess humidity. 
 A particularly popular and widely implemented type of low temperature dryer for the entire drying 
process is the dehumidifier dryer, which typically operates below 50°C. Instead of the usual venting systems 
to remove moisture from kilns, dehumidifier kilns operate by passing air over the cooling coils of the unit 
and condensing water. The dried air is then reheated and sent back to the drying chamber. The latent heat of 
vaporization is recovered and used in drying. Lack of venting losses and recovery of the heat of vaporization 
combine to make dehumidification drying more energy efficient than conventional drying. The energy 
needed to remove water is only about one-third of that required in a conventional kiln (Lewis, 1986). 
Dehumidification drying has become a very popular method of kiln drying hardwoods in the United States 
and Canada. 
 Another low temperature dryer type for the entire drying process, is the progressive kiln. A low cost 
"once through progressive kiln" of approximately 60 m length with the air following a sinuous path through 
the hardwood stacks was described by Campbell (1976) and kilns of this type are currently in operation in 
Australia (Mills, 1991). Further improvements were described by Fricke (1983) and Brennan & Glossop 
(1989). Possibly the world's most advanced progressive pre-dryer is found in Western Australia at the 
Deanmill of Binnings Forest Products Pty. Ltd. The 1 800m pre-dryer has the capacity to dry up to 10000m 
of E. marginata per year. The shed is separated into eight successive drying chambers and each chamber 
has its own air-handling unit, supplied with hot and cold water from a single heater/ chiller unit. The drying 
process is quite simple: timber is placed on a trolley in a loading area and moves into the first chamber 
(25°C/90% r.h.). The conditions gradually change to a temperature of 45°C and rh of 65% in the last 
chamber. Each chamber may be regarded as a segment of an 8-stage drying schedule. The air inside each 
chamber is circulated around the timber to allow moisture in the timber to evaporate into the air stream. This 
moisture-laden air stream then passes over cooling coils which condense the water vapour into liquid water 
which is pumped out of the building. The cold, dry air is passed over heating coils and re-heated so that it 
can again absorb moisture when circulated through the timber stacks. The progression of timber from one 
stage to the next is based on time (and an expectation of mc): 25, 38 and 50 mm materials respectively 
moved every 5, 8 or 11 days to reduce moisture content from 80% to 25%. This pre-drying technology 
improves recovery of high-grade seasoned jarrah, reduces seasoning costs and increases market flexibility. 
 Interest in solar energy as heat source in wood drying has seen a flurry of activity (Plumptre 1967, 
1973; Gough 1977; Tschernitz & Simpson, 1979; Chen et al., 1982; Robertson & McCormick, 1977; 
Steinmann et al., 1980, 1981). A recent development which deserves attention is the implementation of a 
solar assisted greenhouse style timber drying system for the drying of eucalypts in Western Australia 
(McDonald, 1991; Glossop, 1992). The drying of hardwoods needs to be slow to prevent seasoning degrade 
and heating using solar energy has considerable advantages. Control is constant r. h. but floating 
temperature and an auxiliary heater (which is recommended for kilns of 20m3 or more capacity) (wood 
waste) can smooth out fluctuations in the solar heating. 
 Very little vacuum drying is done commercially in the United States (Lamb & Wengert, 1993), while 
in Europe there is an increase in the utilization of this technology (Vanicek, 1993). Results obtained by 
Lamb & Wengert (1993) showed that the drying quality from two vacuum (vacuum only and vacuum and 
radio frequency heating) systems compared favourably with that from a standard pre-dryer and dry kiln. 
Vanicek (1993) mentioned flexibility, fast drying and quality as main advantages. Ressel (1994) confirmed 
the increasing use of vacuum drying in Europe. Smith et al. (1994) reported that 57 mm red oak were 
successfully dried by a radio frequency vacuum process in less than 60 hours from 85% to 8% mc. Final mc 
variation and residual drying stress was comparable to conventionally dried wood. Rozsa (1994) reported a 
preliminary study of the use of microwave energy to dry eucalypt under reduced atmosphere conditions. The 
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two main defects of eucalypts viz. surface checking and collapse could both benefit from a drying treatment 
at lower temperatures where the wood is stronger and more able to resist the forces. Lowering the 
atmosphere pressure at which drying takes place would enable water to be evaporated at lower temperatures. 
Vacuum drying should, therefore, be well suited for the drying of eucalypts. 
 
DRYING SCHEDULES 
 
 Good seasoning practice involves the rapid transfer of sawn timber from the green deck into drying 
stacks, strict attention to sound stacking practice, protection of the sides and tops of air-drying stacks 
exposed to severe drying conditions and the use of combined air- and kiln drying or preliminary drying in a 
pre-dryer followed by kiln drying where accelerated drying is required (Campbell & Hartley, 1978). 
 For economic reasons the drying conditions should be the most severe that a particular charge can 
tolerate, without degrading it to a greater degree than acceptable for the purpose required. The conditions 
are rarely kept constant throughout the process of drying, because wood is usually weakest when green, but 
attains strength as it dries. The drying conditions applied in the early stages must necessarily be milder than 
those acceptable later - with eucalypts in general low temperature high humidity low air-velocity schedules 
are needed in the initial stages of drying (Brennan et al., 1990). 
 The table of drying conditions used for a particular species and thickness, is known as a drying 
schedule. This is a series of combinations of temperature (dry bulb temperature = DBT; wet bulb 
temperature = WBT; Depression = (DBT-WBT) = WBD) and relative humidity (= RH, or equilibrium 
moisture content = EMC), usually increasing in severity, each combination being applied over a particular 
stage in the drying process. The stage at which each combination is applied is usually dictated by a 
particular point in the progress of drying, such as when the charge is at (or has dried to) a particular average 
mc. 
 A large amount of work has been done on the development of schedules for eucalypts by research 
organizations such as CSIRO, AFRDI and CALM in Australia (Mills, 1991) and by institutes and 
individuals in countries such as South Africa, England, Germany, U.S.A. and Chile. In this process a variety 
of schedules were developed eg.: 
 

• Normal mc based sehedules (Mills, 1991; Campbell, 1975; Pandey et al., 1984; Neumann, 1989; 
Stöhr & Mackay, 1984; Stöhr et al., 1984; Priest et al., 1982). In this case schedules normally start at 
green moisture content, suggesting normal kiln-drying right from the start, but often it is suggested 
that drying be preceded by an initial air-drying (or pre-drying in pre-dryer) period to a mc of 25-30%. 
Typical pre-drying conditions to be employed in a low temperature pre-dryer are given above in the 
discussion of pre-drying treatments. 

• Constant temperature/constant r.h. schedules as applied in Holland for the complete drying of 
hardwoods in so-called climatic chambers. 

• Time based schedules (Campbell, 1975) which are developed out of mc based schedules after 
suitable experience. 

• Continuously varying sehedules (Nassif, 1983; Vermaas & Neville, 1989) where DBT and WBT 
(after an initial heating-up stage to 35-45°C) continuously increase at a fixed rate from heating-up 
temperature until the wood reaches 25% mc after which the gradients of DBT and WBT are 
increased until final mc is reached. An example is given below: 
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Mc (%) DBT (oC) = WBT (oC) = 

Green � In.mc 20° � 35° (1°C/h) (DBT-2°)  � 33° 
In.mc  � 25% (35 + 0,1-t)o �  Ao (33 + 0,07) � Bo 

25%  � 12% (A + 0,25-t)o �  D° (B + 0,15-t)o �  Eo 

 
where t = drying time in hours. 
 
 A variation of CVS schedules is where the dbt and wbt increase at a fixed rate per percent mc loss. 
 

• Intermittent sehedules (Lerz et al., 1987) where the drying phase is alternated with a phase where 
heating and ventilators are switched off and the vents closed. The theory is that mc and stress 
gradients will be reduced during the non-drying phase and thus result in a higher final quality of 
dried wood. Good results were obtained by Vermaas (unpublished) with this schedule in the drying 
of E. grandis but longer drying times are a consequence. 

• Smoothed sehedules (Simpson, 1980; Little, 1989) - the hypothesis is that the relatively large abrupt 
changes in e.m.c. conditions in a conventional kiln schedule subject the wood surface to abrupt and 
steep moisture gradients that tend to aggravate or cause surface checking. If these changes were 
smaller and more numerous, lumber should be less susceptible to surface checking. Furthermore if 
the tendency toward surface checking was reduced, it should be possible to make these smaller 
changes in kiln conditions a little earlier in the drying schedule and thus effectively accelerate the 
schedule. Although Simpson (1980) and Little (1989) developed their schedules for the drying of 
oak, the principie should be equally applicable to eucalypts which tend to exhibit surface checking. 

 
 The most successful schedules for the pre-drying of eucalypts have undoubtedly been developed in 
Australia, an example of which is given above in the discussion of pre-drying treatments. Constant 
temperature / constant r.h. schedules (e.g. 40°C/65% r.h.) such as used by the Dutch in their climatic kilns 
and also in the U.S.A. in warehouse pre-dryers are also giving excellent results. Own work (Vermaas, 
unpublished) indicates that the latter type of schedule might be somewhat slower than the former but the 
final drying quality at approximately 25% might be better. The intermittent "holding period" appears to be 
used only in Australia and undoubtedly contributes towards the particular quality sought in appearance 
grade timber. The final drying in conventional kilns from 25% mc down to 10-12% mc is not problematic at 
all and Christensen (1984) has shown that it is even possible to push up the dbt considerably in this phase. 
 Reconditioning for collapse is also standard practice in Australia and cannot be neglected when 
quality of final products is the criterion. Collapse which occurs during drying is dependent upon a complex 
interaction of things such as drying temperature, wood moisture content and density and a host of other 
factors listed by Bariska et al. (1987) and still not completely understood. What is important in drying is that 
the deformation (washboarding) caused by this drying defect can be successfully removed by a 
reconditioning procedure (100°C /100% h /6-8 h) as practised by the Australians. Cracks caused by 
honeycombing will also be closed during this treatment but the strength losses of course is irreversible. 
 
IMPROVING DRYING QUALITY 
 
 Measures such as quarter sawing, pre-steaming, closely controlled low temperature pre-drying, 
intermittent holding period and final reconditioning in a separate steaming chamber are all important 
contributing factors in the quest for high quality dried timber which can command the best possible price for 
appearance applications. Timber used in furniture manufacture should be dried to the mc required for its 
final use and then stored in a controlled environment to maintain it at the required moisture content. 
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Wrapping in p.v.c. film is a method of quality control, that would substantially reduce the need for strict 
environmental controls in storage (Newby & Brennan, 1990). 
 Langrish et al. (1992) studied the effect of cycling the external conditions on the timber quality and 
drying time for red beech (Nothofagus fusca), a difficult to dry New Zealand hardwood. Intermittent drying 
at an air temperature of 45°C and WBD of 10°C took longer to yield a given mc than continuous drying 
under the same conditions, but produces timber without honeycomb or severe casehardening as observed in 
continuous drying. The experiments also indicated that the timber can tolerate a higher DBT (55°C) in 
intermittent drying at the same WBO with less casehardening and without showing honeycomb compared 
with continuous drying at 45°C, having a similar total drying time. Intermittent drying at a slightly higher 
DBT (60°C) and a much higher WBD (18°C) gave a similar degree of casehardening to that found in 
samples dried continuously at a DBT of 45°C. 
 Checking has always been a major cause of timber degradation during drying, especially in the case 
of hardwoods. In conventional drying the drying rate must be slowed down in order to eliminate checking, 
so that degradation is reduced at the expense of drying time. As a result the time required to dry hardwoods 
susceptible to degradation can be very long. Vacuum drying can significantly shorten the drying time of 
hardwoods, but checking remains a mayor problem even with this method. Zhao (1988) found that a surface 
cooling phase introduced between each heating and vacuum phase in the drying of 45 mm thick Castanopsis 
nigrescens greatly reduced the moisture gradient and thereby eliminated checking effectively. The final mc 
gradient from surface to core was substantially flat with a maximum difference of 3%. 
 Alexiou (1991) measured strain gradients, sets mc gradients and size of checks during the kiln drying 
from green of 100x50 mm backsawn Eucalyptus pilularis Sm. in order to optimize the drying and develop 
an accelerated schedule. Energy consumption and severity of collapse were reduced during the accelerated 
schedule. 
 Neumann & Saavedra (1992) studied the effects of DBT, WBD and high humidity (hh) treatments 
on the check formation during the drying of Eucalyptus globulus. The results showed that damage caused 
by checks inside the boards was significantly lower than unconventional drying when the initial drying 
temperature was low (preferably below 30°C) and the surface layers were periodically rewetted with hh 
treatments at low temperatures (four times a day; 30 min; DBT = 50°C; WBD = 2°C). As further reduction 
of checking was attained when boards were presteamed before drying. Under the above conditions it was 
possible to dry up to 60 mm thick quarter and backsawn boards without significant checks. Stöhr et al., 
(1984) also obtained less degrade using hh treatments on young E. grandis. 
 Ralph et al. (1984) described a process which involved coating the faces of boards with a semi-
permeable material (PVC film glued with PVA glue) before kiln drying to minimize the moisture gradient 
through the timber and hence the surface stresses causing checking. The process lead to significant 
improvements in recovery percentages, yields and end-product values. Waugh & Rozsa (1991) did not 
consider this treatment a success because the parameters of the adhesive film combination must be carefully 
matched to the optimum drying rate for degrade-free timber. Although they found a marked decrease in the 
rate of early surface checking, their experiment had to be abandoned. as the drying rate was 50 slow that 
decay started to spread through the boards. They also obtained marked improvements in surface and internal 
checking as the board thickness was reduced from 50 mm to 40 mm and 25 mm. Valwood. an edge and face 
laminated panel made from 10-12mm boards of Eucalypts. is a product developed in Western Australia to 
take advantage of the easier drying of thinner boards. 
 Waugh & Rozsa (1991) recommended the following procedure for the quality drying of young 
regrowth E. regnans. Boards to be kept in stacks wrapped in plastic film of enclosed sheds with water 
sprays from the time they were sawn until stacked for drying; to minimize pre-drying degrade; kiln drying 
from green under tightly controlled (microchip based controller) pre-dry conditions of around 35°C DBT 
and WBD = 2°C and an air speed of 0,5 m/sec; water sprays for humidification reconditioning (6 hours) and 
final kiln drying treatment to bring me to a normal 12%; drying of thinner boards. Drying times for 40 mm 
material in the pre-dryer were approximately 10 weeks. 
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 The very latest attempt to improve the drying quality of Tasmanian eucalypts is the work done by 
Booker (1994) which implemented a system or the kiln drying of hardwood based on real-time 
measurement of acoustic emissions (AE) in drying boards. His work was facilitated by the existence of a 
one-dimensional nonlinear drying model developed by Oliver (1991). Oliver wrote KILNSCHED, a 
computer program which stimulates the drying behaviour of a single board with arbitrary bulk material 
properties, subject to arbitrar drying conditions. Booker meanfully modified KILNSCHED and developed 
SMARTKILN which develops drying schedules to maintain the surface strain at a certain levei below the 
ultimate instantaneous strain: SMARTKILN and AE measurement from the beams of Clever Kiln 
Controller (CKC) a patented commercial kiln controller to dry Tasmanian eucalypt timber in the minimum 
time with minimum degrade. 
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INTRODUCTION 
 
 There is great appeal in a maturing stand of planted Eucalypts. To most, this appeal is aesthetic 
and to the uninitiated, it extends to the assumption that the trees have great utility. However, on a global 
basis thusfar, for most species of Eucalypts, that utility has been largely limited to pulping and use as 
firewood. On a global scale, there is not yet a substantial utilisation of plantation grown Eucalypts for 
primary conversion into, for example, higher value products such as lumber and rotary veneer. 
 The first part of this paper examines why this is so. The second part is devoted to an examination 
of special techniques required to maximise the success with which this raw material can be converted 
into lumber and rotary veneer. 
 
REASONS FOR PROBLEMS IN PRIMARY CONVERSION OF PLANTA TION EUCALYPTS 
 
 Imperfections or problems in the material cut from apparently high quality trees and/or logs 
include the following. They are listed in an approximate order of significance: 
  
 (1) growth stresses - which are initiated during the development of the secondary wall of fibres 
and may be necessary for the normal growth and development of the tree. Longitudinal growth stresses 
are the most significant and will receive our exclusive attention here. The incorporation of lignin 
between microfibrils in the cell wall causes swelling in the transverse plane and an associated shortening 
in length. Full expression of this shortening tendency is prevented by the rigidity of neighbouring 
differentiated fibres to which the younger cell is laterally attached. The result is that a longitudinal 
tensile force is continuously generated within successive layers of newly formed cells as the diameter of 
the tree expands. There is a compensatory development of high compressive stresses on the core of the 
stem which will ultimately lead to the development of "brittle heart" and decay. (Refer to Exhibit 1.). 
 Prior to 1970, growth stresses could be assessed only by observation of their effects when logs 
were converted. These effects will be well known to all who have harvested and sawn plantation grown 
Eucalypts. They include: 
 
 (i) the often rapid development of radial shakes in logs after cutting, the enlargement of these 
shakes during conversion and the development of splits during product drying; 
 (ii) when sawing a slab or board from a log, the immediate development in that slab or board of 
“bow" if the slab or board if back-sawn (wide face tangential) or of "spring" if the slab or board is 
quarter-sawn (wide face radial). The radius of curvature or "bow" in back-sawn slabs or boards 
decreases (Le. expression of growth stresses is more severe) with the square of the length of the log and 
increases (Le. is less severe) with increasing log diameter. It follows that sawing longer, smaller 
diameter logs results in quite severe "bow" or "Spring". (Exhibit 2.); 

                                                 
* Economic Forestry Associates, Australia 
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 (iii) when sawing near the core of larger, sound logs, compressive forces there may cause 
"binding" on the saw blade. In larger, sound native Eucalypt forest logs, "binding" may also occur when 
sawing from the periphery of large halves or quarters; 
 (iv) on a conventional log carriage, in the process of sawing off boards, the residual log may 
develop a curvature or "bow" face. A similar effect may be observed in cutting a flitch on a re-saw. In 
both cases, a "face" cut may be required. 
 
 Direct quantitative measurements since 1970 have improved understanding of the distribution 
and intensity of growth stresses. The intensity of growth stresses is highly variable - between species, 
between adjacent trees of the same species, at different locations on a common circumference of a single 
tree and at different heights of the same tree. Greater variations in stress intensity have been found in 
leaning trees. Direct measurement has demonstrated stress levels as high as 45 mPa though lower levels 
are more common. 
 No research findings have provided positive correlations between the intensity of growth stresses 
and tree size, tree age, stem diameter or growth rate. However, it is generally recognised that with 
increased log diameter (achieved by thinning and / or extending rotation length) the effects of growth 
stresses are diminished. This is attributed to the decreasing stress gradients with increasing diameter 
rather than to a decrease in the intensity of the stresses themselves. (Refer Exhibit 1.). It was 
demonstrated long ago (by Jacobs, one of the pioneers in research into growth stresses) that the effects 
of growth stresses could be virtually eliminated by boring out the core ofthe log, creating a cannon-like 
cylinder. Early Australian sawmillers recognised this by selecting mature, native forest logs with 
restricted core defect as the preferred furnish for their sawmills. 
 Many techniques have been applied to minimize the effects of growth stres5es before conversion. 
For trees, techniques have included killing the tree some time prior to felling and partially defoliating the 
tree with herbicides. For logs, techniques have included air-drying debarked logs, storage of logs in 
water or under sprays, heating logs with steam or hot water, girdling with saw cuts at the ends, coating 
ends with impervious bitumen, grease or wax, banding with metal and nail plating the end sections. It is 
considered fair to say that no single technique can be confidently recommended as providing universal 
security in minimising the effects of growth stresses. Indeed, several recommendations in the literature, 
admittedly referring to different situations and species, are contradictory. 
 However, for rotary veneer peeling, heating billets by steam or hot water bath to temperatures of 
about 60 deg. C. seems worthy of perhaps universal recommendation, not only because it appears to 
diminish the intensity of stresses, but also because it results in much smoother veneer. 
  
 (2) knots - which are a major defect facto r in plantation grown logs, even those of excellent form 
and apparently sound. Knots do not only directly contribute to defect in converted products. They are 
often associated with other defects such as grain curvature and decay. Decay enters through branch stubs 
which, in Eucalypts, do not become filled with protective resins as is the case with conifers. This signals 
a caution for pruning Eucalypts which is otherwise to be strongly recommended as minimising the 
defects associated with knots. 
 In tall native forests, the species of Eucalypts with good branch shedding habits (e.g. E. grandis 
and E. globulus ssp. globulus ) will normally have a knotty core diameter which is closely related to the 
diameter of the branches. For example, a branch diameter of ca. 2.5 cm. diameter will result in a knotty 
core of ca. 15 cm. diameter. However, with the faster growth experienced in exotic, plantation grown 
Eucalypts, the natural branch shedding habit of the genus is not so efficient. Perhaps, this is due to the 
inadequate time for the branch to develop the "brittle zone", one of the early stages of branch shedding. 
As a result, exotic Eucalypt plantation logs exhibit knotty cores of greater diameter than is common in 
logs of the same species and diameter in Australian forests. It follows that the diagram in Exhibit 3. may 
understate the situation experienced internationally. 
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 Exhibit 3. illustrates typical tree form and knotty core zones for young, fast grown Eucalypts. In 
Australia, these are exemplified by regrowth (resulting from wild fires), older regeneration (resulting 
from reforestation by aerial application of seed after clear felling the old-growth forest and burning the 
logging trash) and plantation trees. 
 Immediately it will be clear that the opportunities for recovery of knot-free lumber or veneer are 
limited - not only by the extent of the "clear wood" zone, but also by the form of the log containing this 
zone. The "dry" knotty core zone is dominant in that part of the log which has a more limited taper rate 
(typically an under-bark rate of 1 cm. in diameter per meter of length). It is in the "dry" knotty core zone 
that directly contributed defects in converted products are most common and the risk of induced defect, 
such as decay, highest. The "green" knotty core zone will typically have fewer defects up to the level of 
green branch height. However, its volume is clearly limited and proximity to the core of the tree, with 
prospects that "brittle heart" will be encountered, severely limit its value. 
 All of this leads to the unqualified conclusion that, in an ideal situation, utilisation of plantation 
grown Eucalypts logs for conversion to lumber and / or rotary veneer would be confined to purposefully 
managed stands in which pruning (to minimize the knotty core diameter) and thinning (to maximize 
diameter growth) were a routine practice. However, in the real world situation, there is need to utilize 
existing plantation grown logs which have not had the benefit of such silvicultural management regimes. 
 The frequency with which knots may occur in lumber from plantation grown E. grandis is 
illustrated by data from Argentina showing that 75 % of boards contained "dry" knots and 57 % 
contained green knots. Dealing with this reality is a significant challenge for the utilisation of lumber 
and rotary veneer produced from such logs. 
 
 (3) high rates of normal shrinkage and, in some cases, the prevalence of abnormal shrinkage or 
"collapse" 
 Because the topic of this paper is restricted to aspects of primary conversion of plantation grown 
Eucalypt logs, this subject is mentioned but not further elaborated upon. 
  
 (4) kino veins and gum pockets - involving the same dark coloured phenolic exudate - are 
particularly common in plantation grown E. grandis They are also one of more common sources of 
degrade and rejection in Australian native forest Eucalypt lumber and rotary veneer. Small kino veins 
lower the visual quality of lumber and veneer while large pockets weaken the materials and can deny 
structural applications. 
 There is some uncertainty in conclusions regarding the causes of kino formation. For a single 
species, the extent to which kino is present appears to depend on: (i) the degree of cambial injury 
(caused by fire, insects, mechanical injury or "dry" knots), (ii) thickness of bark. (iii) tree vigour and (iv) 
other environmental and genetic factors. Included among the other environmental factors are causes 
such a frost and drought which induce physiological stress. 
 An Argentina report on sawing plantation grown E. grandis 1:1as'indicated46 %of sawnboards 
exhibited kino veins or gum pockets. 
 
 (5) "brittle heart" and, perhaps, core decay . If the peripheral longitudinal growth stresses are 
sufficiently high, the counter-balancing internal compressive stresses will exceed the maximum crushing 
strength of the undried wood fibres. The affected wood has low strength and a brash-fracture due to 
minute compression failures in the walls of some fibres.  
 It can be detected by its easier sawing characteristics. broken ar "fuzzy" fibres on end-grain 
surfaces, a relatively lower density and, perhaps, a paler Colour. 
 There is little value in "brittle heart" wood for lumber and rotary veneer. 
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 (6) tension wood may be common on the upper side of leaning stems in Eucalypt plantations. It 
is characterised by having fibres with a non-lignified, higher density "gelatinous" layer on the lumen 
side of the secondary wall and can be sometimes recognised as a zone of darker colour. 
 Tension wood exhibits abnormally high longitudinal shrinkage when dried. 
 
 (7) wetwood, discolouration and decay are stages of imperfection having a common cause - the 
introduction of fungi through branch stubs and /or injury. It is possible for these symptoms to be evident 
at sites remote from the fungal ingress point - for example, wetwood and discolouration near the core of 
the tree opposite a branch stub. 
 
POLICIES REQUIRED FOR THE SUCCESSFUL PRIMARY CONVERSION OF LOGS FROM 
PLANTA TION GROWN EUCALYPTS 
 
 It is imperative to set an appropriate framework of policies for the primary conversion of 
plantation grown Eucalypt logs. Unless the logs have been grown under a silvicultural management 
regime which has involved pruning and thinning, it is pointless to have too high an expectation of the 
quality of products which can be produced. For typical plantation logs, even with stringent selection, 
standard and utility grade materials will dominate conversion products. Select and clear grade materials 
will be in a small minority. Thus, average value of the production will be relatively low. An immediate 
policy consequence is that the costs of primary conversion must be minimised. 
 There are two approaches to minimising production costs. One involves low capitalisation and 
dependence upon low cost labour. Technological input is low as are throughput, recovery and quality. 
The second, which it is believed is more realistic in a liberalised global economy, embraces the latest 
technology and accepts that this requires large scale facilities, greatly diminished labour requirements 
per unit of production while also ensuring higher quality of the production. Examples are given later of 
production facilities relevant to this second approach. 
 The second policy area requires definition of the products to be manufactured from the available 
logs. It might be referred to as the product policy – i.e. what to manufacture for recognised markets from 
the available log raw materials. Clearly, realistic appraisal of market opportunities is required for 
definition of a product policy, as is an equally realistic appraisal of the potential of the log raw materials. 
 The writer would not pretend to be in a position to evaluate market opportunities in this region, 
However, it can be clearly stated from experience that in the lumber business there is too often a clearly 
evident tendency for an inordinate dependency to be placed on traditional products for which markets 
are often in decline. This is well demonstrated by an Australian case involving hardwood flooring. 
Because of changing house building systems in Australia which now very strongly favour concrete slab 
flooring, N.S.W. hardwood sawmillers found that their most significant value-added lumber market was 
contracting rapidly. With some encouragement from the Australian Government's trade promotion 
agency and at a not inconsiderable expense, they ventured into the supply of hardwood flooring to the 
U.S. market. They have failed to appreciate that solid, unfinished hardwood flooring in the U .S. market, 
although relatively huge by Australian standards, is a product struggling to hold market share - in a 
growth market against more cost effective alternatives such as pre-finished solid flooring and pre-
finished laminated flooring. 
 The second component of developing a product policy is a realistic appreciation of the 
limitations on product choice imposed by the log raw materials. This will determine what can be 
produced. Growth stresses, high shrinkage, a distinct sapwood, knot frequency and type and other log 
imperfections require the establishment of a set of rules under which conversion can be undertaken. 
 For sawing plantation grown Eucalypts, experience in Australia and internationally would 
suggested that the following rules are applicable. 
 

• keep log lengths short, preferably not greater than three metres; 
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• use sawing systems which relieve growth stresses simultaneously on both sides of the logs i.e. 
double or multiple sawing lines. (Refer Exhibit 4.); 

• use "back sawing" techniques to put expression of residual stresses into "bow" rather than 
"spring" and to restrict the dimension of knots in the face of boards produced. (Exhibit 4.); 

• keep sawn sections small. Do not attempt to cut wide and thick, especially in opening initial 
faces. (Exhibit 4.); 

• rack all sawn products immediately, keep racks undercover and restrained; 
• use "hot" logging with minimal storage between tree felling and conversion. If logs must be 

stored, use water sprays; 
• select largest diameter logs for conversion. Avoid those with apparent defects such as borer holes, 

sloping grain, rot and off-centre core. 
 
 From all of the considerations above, it will be clear that realistic expectations must be for most 
plantation Eucalypt lumber to be predominantly of short length, small section and containing significant 
defects such as end splits, knots, kino veins or gum pockets. Until such time as superior logs are sourced 
from plantations managed under silvicultural management regimes involving pruning and thinning, this 
is probably an inevitability 
 Rotary veneer will be similarly affected by a high frequency of defects, particularly knots, kino 
veins and gum pockets. However, those defects associated with growth stresses and drying difficulties 
are probably more easily managed because the conversion to rotary veneers involves thinner sections of 
material and a superior relief of growth stresses. 
 
In these circumstances, what product policies are appropriate ? 
 
 Clearly, dependence upon products for structural applications must have a priority. While, for 
lumber, this application would seem to be denied by the small sections produced, glued lamination 
offers the opportunity to fabricate a valuable engineered structural material for a wide variety of 
applications. 
 For rotary veneer, structural plywood is tolerant of even open defects, such as are caused by 
"dry" knots, splits and gum pockets. In "DD grade", this tolerance extends to face and back veneers. 
Perhaps a superior opportunity is in the fabrication of laminated veneer lumber, a product which requires 
a single thickness of veneer in sheets as small as 1.2 metres x .2 metres, can be composed entirely from 
"D grade" veneers (containing open defects) and has a substantially higher selling price than 
conventíonal plywood. 
 The anticipated limited production of select and clear grade lumber in small sections is also 
compatible with a product policy having a focus on glued lamination. Pre-finished laminated parquet 
flooring is a product with exciting global market potential. Its fabrication is dependent upon short 
lengths, narrow widths and thin sections. A conventional panel of the product at 14 mm. thickness 
requires only a 4 mm. thickness of top grade material for the surface layer. The core is tolerant of 
material of significantly lower grade. 
 With a minor modification to the fabrication techniques, a lami-panel product range can have 
significantly wider market applications. Table-tops for the furniture market and pre-finished wall 
panelling are just two examples. In this area, innovation is the key to success. Technologies are available 
to allow that innovation full opportunity. 
 
EXAMPLES OF APPLICA TIONS OF MODERN TECHNOLOGY IN PRIMARY CONVERSION 
OF PLANTA TION GROWN EUCALYPTS SAWMILLlNG 
 
 Recently, the writer and an associate have been involved in a strategic planning exercise for a 
very large integrated forest products enterprise in the Republic of the Philippines. This corporation is in 
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a transition period between the utilisation of tropical rainforest logs of large dimension and plantation 
hardwood logs, including a tropical Eucalypt species. We were required to design a sawmill to use a 
component of those plantation hardwood logs which in quality and size terms were intermediate 
between those required for rotary veneer production and those required for chipping for pulp production. 
We took the view that, very low labour costs notwithstanding, an internationally competitive cost 
structure was essential and this required the design concept to adopt a technology involving a high speed 
mill able to saw logs in the diameter range 20 cms. to 50 cms. (average 23 cms.) at very low cost and to 
provide chips suited to chemical pulping. 
 A quad reducer band mill was selected as the most appropriate technology for log reduction, 
operating at a linear feed rate of 50 metres per minute. The centre cant is turned down and passes 
through a second quad reducer band mill unit operating at the same speed. The squared cant proceeds to 
a multi-saw gang while boards from the quad reducer band mills are processed by four chipping edgers 
capable of 15 boards per minute. Ali sawn products pass to the greenchain where there is provision for 
pulling off selected boards for deep sawing (by 150 cm. band mills) prior to the products returning to the 
greenchain. All products are end-trimmed prior to entry to a sorter-stacker. This mill has a design 
capacity for the conversion of 570 cubic metres of logs per shift of 273 effective operating minutes. It 
had a direct labour requirement of 15 per shift. Costs of primary conversion, including depreciation over 
a period of only five years of the $ U.S. 4.8 million capital cost, were estimated at only $ U.S. 12 per 
cubic metre exclusive of the cost of log raw materials. 
 It is an interesting reflection on the global state of sawmilling that subsequent to this design work, 
we obtained an offer for second-hand heavy-duty European equipment covering all specified items at a 
c.i.f. cost of only $ U.S. 3.4 million. 
 
ROTARY VENEER 
 
 Modem high speed smalllog conventionall at he lines represent a technology well suited to low 
cost conversion of plantation grown Eucalypts to rotary veneer. However, some care needs to be applied 
to avoid the temptation to select the extremely fast units which are primarily suited to conifer conversion. 
 A recent project provides us to opportunity to examine some of the production characteristics for 
an appropriate high speed small log conventionall at he line. For the billet diameter distribution shown in 
Exhibit 5., billet conversion rates are seen to decline rapidly with increasing diameter (Exhibit 6.). 
However, billet volume also increases. This results in increasing conversion volume per effective hour 
of operation as billet diameter increases (Exhibit 7.) and annual billet demand (Exhibit 8.) can be high. 
To complement this high rate of conversion, dried veneer recovery estimates for the "ash" group 
Eucalypts are indicated (Exhibit 9.). 
 Capital costs for rotary veneer production are higher than for sawmilling. About $ U.S. 7 million 
would be required for conversion of the volumes indicated above (Exhibit 7.) if new equipment is 
purchased. Second hand equipment can reduce this cost. Further, unit production costs are considerably 
higher. (In the Australian context. costs are estimated at $ U.S. 85 per cubic metre, exclusive of log raw 
material costs). However, rotary veneer production must not be ignored in planning higher value 
utilisation of Eucalypt plantations. 
 Three reasons provide us with enthusiasm for rotary veneer conversion of plantation Eucalypts: 
(1) the higher potential recovery of dried veneer compared to that obtained in sawmilling, (2) the 
perception that rotary veneer products (such as L.V.L.) have exciting global market opportunities and (3) 
the conviction that rotary veneer conversion will afford superior returns to pruning and thinning in 
intensified silvicultural management regimes in Eucalypt plantations. 
 
CONCLUSION 
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 Despite having drawbacks attributed to inherent imperfections and defects, plantation grown 
Eucalypts have potential for conversion into higher value products such as lumber and rotary veneer. 
Establishing appropriate policies, particularly realistic product policies wherein conversion rules 
properly recognise the imperfections and defects in the raw material, is central to realisation of this 
potential. 
 Modern technology in conversion is probably essential to economic production of lumber and 
rotary veneer and it is available. The higher capital cost will demand high volumes of secure log 
supplies. However, it will also underwrite competitiveness, maximise recoveries and improve product 
qualities. 
 The investment appeal in value adding conversion to lumber and / or rotary veneer will be 
greatly enhanced if silvicultural management regimes for Eucalypt plantations are intensified through 
pruning and thinning. 
 Integrated conversion facilities - involving sawmilling, rotary peeling and pulpwood chips 
utilisation (by either export or domestic pulping) - are probably essential to maximise the benefits of 
such intensification. 
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SUMÁRIO 
 
 Este trabalho tem como objetivo principal expor o manejo florestal visando a produção de toras 
de eucalipto de alta qualidade que a empresa Flosul Ind. e Com. de Madeiras Ltda., localizada em 
Palmares do Sul/RS, vem adotando. 
 É importante salientar que a Empresa entende ser esta atividade fundamental para o êxito do 
"empreendimento madeira de eucalipto" como um todo. Nesta oportunidade estaremos abordando 
alguns conceitos e práticas de tratos e manejo florestal, sobre os quais baseia-se o programa de 
suprimento da serraria Flosul. 
 
SUMMARY 
 
 This presentation has as its main objective to exhibit the forest wielding having in view the 
production of high quality eucalyptus logs that the enterprise Flosul Ind. e Com. de Madeiras Ltda., 
located in Palmares do Sul/RS, is employing. It is important to stress that the enterprise understands this 
activity to be essential for this success of "eucalyptus timber undertaking" as a whole. At this 
opportunity we will be coming to grips with some concepts and practices of treatment and forest 
wielding on which the Flosul sawmill supply program is based. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Antes de entrarmos especificamente no assunto objeto deste trabalho que é o manejo florestal 
para produção de toras de eucalipto de alto padrão para desdobro na serraria, gostaríamos de aproveitar 
este seminário para colocar uma visão mais ampla de como a Empresa atualmente está entendendo a 
atividade de produção de madeira serrada de eucalipto. 
 De modo bem simples e bastante lógico, acreditamos que o sucesso final e a consagração de 
produtos finais de maior valor agregado oriundos da madeira de eucalipto, somente será obtido se 
atendermos bem as etapas da cadeia de produção, como também buscar a plena integração entre as 
mesmas. 
 
CADEIA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA MADEIRA DE EUCALIPTO 
 
1) ATIVIDADE FLORESTAL DE PRODUÇÃO DE TORAS 

                                                 
* Gerente de Desenvolvimento da Flosul Madeiras Ltda. 
** Diretor da Forest Planej. E Serv. Florestais Ltda. 
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 Esta consiste no objetivo principal do escopo deste trabalho e será amplamente detalhada 
posteriormente. Cabe aqui adiantar ser esta vital ao processo como um todo, não somente devido ao 
aspecto suprimento/sustentação, mas também a sua obrigação de fornecer matéria-prima de alto padrão. 
 
2) INDÚSTRIA DO DESDOBRO PRIMÁRIO 
 
É aqui nesta etapa onde reside a maior experiência adquirida da FLOSUL. Resumidamente, procuramos 
enumerar alguns fatores e conceitos de grande importância numa serraria na busca de rendimento e 
qualidade, que enfim irão conceder uma boa rentabilidade nesta fase e permitir a boa continuação da 
cadeia: 
 
 -Suprimento e padrão de toras (uniformidade); 
 - Equipamentos (máquinas e ferramentas) adequados; 
 - Manutenção mecânica/elétrica: equipe (engenheiros/técnicos) permanente, além de uma ótima 
relação com fornecedores;  
 - Afiação/laminação eficiente; 
 - Treinamento e profissionalização de todo pessoal de produção; 
 - Segurança e saúde no trabalho - limpeza interna e externa (resíduos contidos);  
 - Atividades de desenvolvimento constantes. 
 
3) INDÚSTRIA DA SECAGEM 
 
 Atividade esta obrigatória para viabilizar a aplicação da madeira como produto final. 
Tradicionalmente feita ao ar (naturalmente), tem no momento questionada sua eficiência e 
principalmente o seu custo. Agora, estão em desenvolvimento no Brasil alguns projetos de 
desenvolvimento de secagem artificial em estufas. Particularmente a FLOSUL está envolvida numa 
pesquisa conjunta com o CETEMO/SENAI-RS, visando estabelecer planos práticos de secagem das 
nossas madeiras com o menor índice de defeitos possível. 
 
4) INDUSTRIA DO BENEFICIAMENTO (PREPARO) E DE LINHAS DE MONTAGENS 
 
 Aqui temos o presente e o futuro em aberto. Vemos os mercados/produtos de utilização da 
madeira de eucalipto com uma potencialidade imensa, principalmente se for bem feito os trabalhos 
anteriores da cadeia e para frente (marketing). 
 
MANEJO DEFLORETAS DE EUCALIPTO 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A silvicultura evoluiu muito no Brasil nas últimas duas décadas, especialmente no tocante ao 
gênero eucalipto. Ocorreram grandes ganhos de qualidade e produtividade de florestas visando 
basicamente a produção de carvão, chapa e celulose.  
 O manejo deste gênero para o uso múltiplo se restringiu a ações isoladas e a poucos hectares, ou 
seja, perdeu-se muito tempo e conhecimento da dinâmica de crescimento das florestas para este fim. As 
razões para isto são muitas, mas a grande verdade é que precisamos a partir de agora recuperar este 
tempo, pois a alternativa e o mercado para esta madeira são uma realidade. 
 
CRESCIMENTO
 
 Antes de tratarmos de manejo de floresta é importante entender o processo de crescimento. 
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 BAKER (1950) citado por SCHNEIDER (1994) cita três fatores dos quais depende o 
crescimento. 
 

1. Quantidade de fotossíntese disponível, que controla o crescimento total durante longos 
períodos. 

2. Padrão de distribuição do incremento, ou seja, formação de tecidos novos em diferentes 
partes da árvore, como fruto, ramos, folhas, raízes, etc.; 

3. Taxa de transformação de produtos armazenados e transformados, que controlam o 
crescimento. 

 
 A quantidade de fotossíntese disponível depende de: superfície foliar, eficiência foliar para a 
respiração, fatores do sítio-umidade e elementos nutritivos, além de energia solar. 
 A distribuição da fotossíntese está ligada ao carácter inerente a árvore, aos fatores genéticos e 
fatores externos, como a densidade do povoamento e exposição ao vento. 
 
ALTURA 
 
 O crescimento em altura, para Eucalyptus grandis, é pouco afetado pela densidade, salvo em 
condições extremas. Isto é demonstrado por J. COETZEE (1990) em trabalho experimental realizado na 
região de Zululand (Kwambonambi), em condições climáticas muito parecidas ao sul do Brasil. 
(QUADRO 01). 
 
QUADRO 01: Altura média nos 6, 12, 18, 24 e 36 meses de idade, para diferentes espaçamentos. 
 
Tratamento Meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses N/ha 

3 x 1,5 m 
3 x 2,0 m 
3 x 2,5 m 
3 x 3,0 m 
3 x 3,5 m 
3 x 4,0 m 

1,52 
1,36 
1,55 
1,56 
1,44 
1,52 

5,80 
5,28 
5,24 
5,54 
5,10 
4,99 

9.01 
8,75 
8,45 
8,76 
8,34 
7,81 

13,00 
13,14 
12,64 
13,04 
12,59 
11,88 

17,77 
17,87 
17,64 
18,35 
17,90 
17,12 

2.222 
1.667 
1.333 
1.111 
952 
830 

# T1 x T6 0,00 0,81 1,20 1,12 0,65 - 
 
DIÂMETRO E ÁREA BASAL 
 
 Com base no item anterior pode-se afirmar que o parâmetro dendrométrico que nos influencia é o 
diâmetro. 
 COETZEE (1990) utilizou o experimento anterior para mostrar a variação em diâmetro. No 1º 
ano não houve diferenças significativas, mas estas começaram a aparecer no 2º e 3º anos. Nestes casos 
os dados foram simulados através de estudos de regressão. 
 
SITUAÇÃO DA FLOSUL 
 
 A FLOSUL apresenta hoje duas condições de manejo bastante diferenciados. Florestas antigas, 
plantadas até 1978 manejados em talhadia simples. Estas florestas encontram-se entre 18 e 23 anos (1ª 
rotação) e representam a totalidade da matéria-prima consumida atualmente. 
 As florestas plantadas a partir de 1987 representam a nova filosofia da Empresa em termos de 
qualificação da matéria-prima. Buscou-se sementes melhoradas, novas técnicas de adubação e plantio, 
desrama e variações na densidade populacional, entre outras características. 
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 O objetivo principal deste novo programa de implantação é garantir o abastecimento da unidade 
industrial com quantidade e qualidade, de forma a reduzir as perdas no desdobro, na secagem e 
utilização da madeira. 
 
DESRAMA E DESBASTE 
 
 A partir do planejamento florestal 1994 introduziu-se comercialmente os programas de desrama e 
desbaste e paralelamente a estas realizou-se uma série de experimentos, dos quais abordaremos dois em 
especial. 
 
EXPERIMENTOS DE DESBASTE 
 
 O primeiro experimento (CCT) foi instalado em povoamento de Eucaliptus grandis, proveniente 
de PSC (Pomar de Semente Clonal), com espaçamento original 3,0 x 1,7 m (1961 árvores/ha) aos 50 
meses de idade. Um resumo da situação atual deste experimento pode ser visto no quadro abaixo. 
 
QUADRO 02: Variação dos parâmetros médios em função dos tratamentos efetuados. 
 
Parâmetro Pop. Orig. 

05/94 
1º desb. 

07/94 
População 
Remanesc. 

Inventário 
01/95 

2º desb. 
03/95 

População 
Remanesc. 

Diferença 

N/ha 
d (cm) 
G (m2/ha) 
V (m3/ha) 

1.821 
12,53 
23,65 

200,87 

644 
9,86 
5,40 

42,92 

1.184 
13,91 
18,30 

157,67 

1.165 
15,40 
22,12 

203,65 

375 
14,26 

6,13 
54,76 

788 
15,97 
16,01 

149,16 

(1.033) 
3,44 

(7,64) 
(51,71) 

 
 Se compararmos o diâmetro médio da população original, em 03/95, (13,67 cm) com o diâmetro 
médio da população remanescente dos dois desbastes (15,97 cm), nota-se uma diferença de 2,30 cm, que 
é o ganho representado pelos desbastes. 
 A área basal do povoamento original apresenta, em 03/95, 27,94 m2/ha e a remanescente 16,01 
m2/ha. Quando consideramos a área basal acumulada tem-se 27,54 m2/ha, ou seja, no período de 6 meses 
recuperou-se a área basal por hectare. 
 O mesmo comportamento é verificado para a produção total, que apresenta 246,25 m3/ha para o 
povoamento não desbastado e 247,84 m3/ha para o volume acumulado. 
 Portanto, sem influir na produção por unidade de área, conseguiu-se o ganho relativo 
demonstrado nos gráficos seguintes (Figuras 1 e 2). 
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 O segundo experimento foi instalado em um povoamento de Eucaliptus grandis de mesma 
procedência, com espaçamento de 3,0 X 2,0 m (1667 árv./ha), mas na idade de 18 meses. 
 Na oportunidade conjugou-se as operações de desrama e desbaste. Realizou-se uma marcação 
prévia do desbaste (árvores a retirar) e a desrama foi realizada somente nas áreas não selecionadas. 
 Nesta condição não foi possível o aproveitamento das árvores retiradas, caracterizando assim um 
desbaste pré-comercial. 
 O ganho relativo em qualidade do povoamento remanescente pode ser verificado nos gráficos das 
(Figuras 3 e 4). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Considerando os dados discutidos neste trabalho, os estudos realizados nesta área e as 
observações práticas, pode-se dizer que: 

1) Com relação a densidade inicial entende-se que a dois caminhos a serem seguidos: a) MATERIAL 
GENÉTICO HETEROG!::NEO: densidades relativamente altas e desbastes pré-comerciais; b) 
MATERIAL HOMOG!::NEO E ADAPTADO: densidades baixas e desbastes mais tardios. 
2) A tendência é de valorização crescente de madeira clear, e isto possibilitará a economicidade do 
manejo adequado das florestas. 
3) É imprescindível a análise econômica das alternativas de manejo e um constante monitoramento do 
mercado. Estar informado sobre mercado custa pouco e pode representar boas oportunidades de negócio. 
4) A floresta representa um processo dinâmico e como tal deve ser constantemente avaliado. "Não existe 
uma floresta típica, associada a um problema típico e para a qual exista solução típica" . (AHRENS 
1994). 
5) O objetivo final do manejo florestal da FLOSUL é satisfazer o cliente. Em primeiro plano o cliente 
interno e por conseguinte o cliente externo, diminuindo perdas na secagem e melhorando o 
aproveitamento da madeira. Estas parcerias possibilitarão uma melhor remuneração da madeira e 
justificarão os investimentos em tecnologia e manejo de floresta. Neste contexto é necessária a 
integração FLORESTA-INDÚSTRIA-MERCADO. 
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VISÃO GERAL 
 
 Os mercados de madeira mundiais sofreram alterações dramáticas nos últimos cinco ou seis anos 
- e muitas mudanças ainda estão ocorrendo, talvez de forma mais lenta, mas não obstante ainda muito 
significativas. A conclusão geralmente aceita é que evoluímos de um mercado mundial no qual os 
preços e volumes eram ditados pela demanda para uma nova situação em que os mercados são 
controlados por condicionantes ligados à oferta. 
 A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) em sua publicação 
"Estatísticas Florestais de Hoje para Amanhã" ("Forestry Statistics Today for Tomorrow") prevê que o 
consumo de madeira roliça para fins industriais vai crescer dos 1 ,6 bilhões de metros cúbicos (m3) 
registrados em 1991 para 2,6 bilhões de m3 por volta do ano 2.010, enquanto que o consumo de madeira 
serrada vai passar de 456 para 745 milhões de m3, e o de painéis à base de madeira crescerá de 121 para 
313 milhões de m3 no mesmo período. 
 Até o presente momento não tenho noticia de nenhuma previsão de onde se pretende extrair todo 
esse volume adicional de madeira. 
 Por outro lado, existem previsões como as do CINTRAFOR (Center for International Trade in 
Forest Products - NT) que apontam para uma iminente escassez generalizada de fibra de madeira em 
certos mercados especificas, e até mesmo de forma global. Contudo, apesar da redução de cerca de três 
milhões de metros cúbicos nas exportações de toras da provlncia de Sarawak, Malásia, do embargo total 
de exportações de toras por Sabah, e ainda do fato da Tailândia e das Filipinas terem passado de 
exportadores a importadores de madeira, a indústria madeireira mundial encontrou como sempre novas 
alternativas e novas fontes de matéria prima para satisfazer as demandas de seu clientes. 
 Durante todas estas mudanças na disponibilidade de suprimento de madeira ainda não soube de 
qualquer reclamação, de qualquer parte, a respeito de que não está sendo possível construir novas casas 
ou que prédios estão ficando inacabados por falta de madeira. 
 Apesar de tudo que foi dito acima, poucos especialistas duvidam que realmente está ocorrendo 
um aperto a nível mundial na oferta de madeira. Esse aperto se deve em parte às pressões para se 
preservar as florestas, através de práticas conservacionistas e de manejo sustentado, e também em parte 
devido à exploração abusiva ocorrida em certos países, como é o caso já mencionado da Tailândia e das 
Filipinas, que levou os respectivos governos finalmente a tomar medidas para preservar o pouco que 
ainda existe de áreas cobertas por florestas. 
 Obviamente, a situação de suprimento de madeira varia consideravelmente de região para região. 
Se tomarmos como exemplo as florestas temperadas e boreais (coníferas), verificamos que enquanto na 
América do Norte a oferta de madeira tem diminuído devido à proibição de extração de toras em vastas 
áreas de florestas nativas, os países escandinavos afirmam que podem aumentar o volume cortado em 
até 30 %, sem perder a sustentabilidade de suas florestas. 
 As previsões para Nova Zelândia e Chile também são de incrementos muito substanciais nos 
volumes de pinus que estarão atingindo idade de corte final nos próximos cinco ou mais anos, de 
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reflorestamentos feitos há 20, 30 e 40 anos atrás. Não tenho muita certeza se as taxas anuais de plantio 
são suficientes para garantir a continuidade desses altos volumes de madeira previstos, especialmente 
porque no caso da Nova Zelândia as florestas agora foram privatizadas. 
 
MADEIRAS TROPICAIS 
 
 Quando consideramos separadamente as madeiras tropicais, as previsões são unânimes em 
indicar uma queda constante nos volumes disponíveis para corte. Essa redução vai colocar maior ênfase 
no mercado de coníferas, e mais particularmente, em produtos manufaturados tais como Chapa de 
Densidade Média (MDF), Chapa de Partículas Orientadas (OSB), Madeira Microlaminada (LVL) e 
vários outros tipos de produtos em que a madeira aparece associada a outros materiais como painéis 
madeira/cimento e vigas de madeira com alma de aço. 
 Vai também haver maior ênfase na diminuição dos desperdícios que ocorrem na utilização das 
madeiras tropicais, não apenas pelo emprego de resíduos na fabricação de alguns dos produtos já citados, 
mas também por uma maior adequação dos produtos primários aos produtos secundários. 
 Recentemente a revista "FDM Asia" trouxe uma noticia contando que no ano passado na 
Província de Sarawak, Malásia, a prefeitura de Kuching havia retirado mais de 100.000 m3 de toras e de 
resíduos de madeira do rio Sarawak que passa por aquela cidade. Está claro que existem amplas 
possibilidades para os produtores primários reduzirem seus desperdícios. 
 Um fato incontestável é que, globalmente, não está havendo replantio das madeiras tropicais no 
mesmo ritmo em que estão sendo cortadas. Os investimentos em reflorestamento não estão 
acompanhando as taxas de consumo de madeiras tropicais. 
 Embora este trabalho se refira ao mercado de madeira de eucalipto oriunda de reflorestamentos, 
creio ser conveniente estabelecer inicialmente o cenário global do mercado mundial de madeira, de 
forma a poder identificar mais facilmente onde a madeira de reflorestamento, especialmente a de 
eucalipto, pode encontrar seu nicho e quais suas perspectivas futuras. 
 
MADEIRA PARA USO ESTRUTURAL? 
 
 No passado têm se tentado com muita ênfase encaixar as madeiras tropicais em aplicações onde a 
madeira tem função estrutural. Apesar do grande trabalho desenvolvido, praticamente não houve 
qualquer impacto em relação ao uso tradicional de coníferas em construção de habitações e outros usos 
estruturais em países industrializados. A principal razão desta falta de sucesso tem sido o preço mais alto 
das madeiras tropicais, sua menor trabalhabilidade e ainda os códigos de construção e normas técnicas 
mais adaptado ao uso de coníferas. 
 É claro que nos países produtores de madeiras tropicais elas são utilizadas também para fins 
estruturais, porém recentemente tem havido mudanças significativas no comércio mundial, passando as 
coníferas a ocupar espaço em países que anteriormente usavam apenas madeiras tropicais. Podemos citar 
particularmente Coréa e Formosa (Taiwan) e mesmo o Japão, que tem se tornando grande consumidor 
de coníferas, principalmente oriundas de regiões distantes, como o Chile e a Escandinávia, enquanto 
diminui seu consumo de madeiras tropicais.  
 
MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 
 
 A madeira oriunda de reflorestamento constitui apenas uma pequena parcela dos volumes 
comercializados a nível internacional. Contudo, estão se tornando cada vez mais importantes novos usos 
e volumes mais significativos estão sendo registrados para um número relativamente pequeno de 
espécies tropicais disponíveis a partir de plantações. 
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Conhecemos de cor a maioria dessas espécies (ou gêneros): 
 
 Teca (Tectona grandis)  Eucalipto (várias espécies) 
 Albizzia (Albizia falcata) Gmelina (Gmelina arborea) 
 Balsa (Ochroma pyramidale)  Seringueira (Hevea brasiliensis) 
 
 Do meu ponto de vista, o fator mais interessante relacionado com o uso dessas madeiras, com 
exceção da T eca, é que todas elas são utilizadas em peças de pequenas dimensões para móveis e para 
todo tipo de artefato de madeira. 
 Se estamos interessados em mercados, que é o tema deste trabalho, temos que procurar aqueles 
que têm alguma possibilidade de crescimento, porém, mais importante ainda, é procurarmos aquelas que 
apresentam o maior potencial de lucro. Uma nova surpresa: nos últimos três ou quatro anos, os setores 
do mercado que demonstraram crescimento foram aqueles que podem ser agrupados, mais ou menos de 
maneira livre, na categoria de "manufaturas de madeira para construção" ("builders woodwork") e 
também "produto de processamento secundário" de todos os tipos. 
 Portanto, creio que, se quisermos discutir os mercados para madeira de eucalipto oriunda de 
reflorestamento, o que temos a fazer é buscar oportunidades de sucesso e lucro naqueles setores do 
mercado conhecidos como "produtos de maior grau de elaboração" ("downstream processing"), pois 
esses são realmente os produtos que utilizam madeira de pequenas dimensões. 
 
PRODUTOS DE MAIOR GRAU DE ELABORAÇÃO 
 
 O Anexo I apresenta as estatísticas de importação de "Manufaturas de Madeira para a 
Construção" pelos principais mercados da OECO até 1993; como pode ser verificado nos dados 
referentes a esse ano, quase todos os principais países industrializados apresentam crescimento 
substancial em comparação com os dados de 1989. Pode também ser verificado que, de maneira geral, 
em 1993, um ano marcado pela recessão em muitas das economias da OECO, alguns países importaram 
menos que em 1992. Apesar disso, existe uma inegável tendência de crescimento, mesmo numa época 
em que a importação de produtos pouco elaborados de madeira tropical, na maioria dos países 
industrializados, sofreram fortes quedas nos últimos anos. 
 Outra "pista" muito significante do mercado internacional nesse gráfico são os pequenos volumes 
previstos das chamadas "economia em desenvolvimento", o que indica que existe oportunidade para os 
países em desenvolvimento promoverem mais ativamente seus produtos, visando aproveitar o potencial 
de mercado existente para o setor "manufaturas de madeira para construção". 
 Esses números estão expressos em milhões de dólares, o que significa que estão em jogo um 
vasto mercado em expressão e um imenso poder de compra. 
 Outro fator em favor da expansão de fontes de abastecimento de produtos com maior grau de 
elaboração diretamente nos países produtores eo fato de que, freqüentemente, os usuários finais desses 
produtos estão muito menos preocupados com as espécies de madeira com que eles são fabricados, do 
que com sua aparência e efetivo desempenho quando em serviço. 
 Como já tive oportunidade de expressar em outras conferências, devem existir hoje no mundo 
inteiro milhões de peças de mobiliário comercializadas como sendo de mogno e que na realidade não 
são dessa madeira. 
 Mas quem se importa, desde que o produto tenha uma boa aparência e desempenhe 
satisfatóriamente as funções para as quais se destina? 
 Existe ainda um outro fator de mercado, e muito significativo, que favorece a colocação de 
produtos de menor grau de elaboração e oriundos de reflorestamento que é o seguinte: os consumidores, 
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que são pessoas como eu e vocês, que são os compradores e usuários finais dos produtos de madeira, 
agora já estão preparados para comprar artigos, inclusive móveis, produzidos com painéis 
manufaturados com peças de pequenas dimensões unidas por colagem, tanto lateral ("edge glued panels") 
como de topo (“finger joint"). 
 Essa é uma profunda mudança nos hábitos de compra do público consumidor. 
 
VANTAGENS 
 
 Vamos fazer agora um balanço das vantagens de mercado que apresentam a madeira de 
reflorestamento e seus produtos, conforme acabei de mencionar: 
 
 1. Grande mercado já existente; 
 2. Um mercado que cresce a cada ano; 
 3. Menos seletivo quanto a espécies; 
 4. Produtos manufaturados com painéis colados; 
 5. Maior valor agregado; 
 6. Menores custos de frete em relação ao preço final; 
 7. Menor desperdício, melhor utilização do recurso florestal;  
 8. Maiores oportunidades de emprego de mão de obra local; 
 9. Menor impacto em relação a organizações ambientais. 
 
 Não existe menhuma dúvida sobre a tendência crescente verificada junto a fabricantes e 
atacadistas, ou a grandes usuários, em comparação a madeira usada nas suas operações industriais em 
forma já recortada, de maneira que as peças possam ser aumentadas diretamente às linhas de produção. 
No caso de grandes mercados, a tendência é nessa mesma direção, ou seja, preferem peças que sejam 
fornecidas pré-embaladas, com códigos de barra já prontos para a revenda, da mesma forma que em que 
são estocados caixas de detergente nos supermercados. 
 Essa tendência vai ainda mais longe, pois essa preocupação preliminar das peças para a indústria 
processadora e a pré-embalagem são, cada vez mais, executadas no país que produz a madeira bruta. 
 O meu sentimento é que os mercados para grandes peças de madeira a serem trabalhadas no país 
importador estão cada vez menores; ao contrário, os mercados para itens semi-processados cresce dia-a-
dia nos países desenvolvidos. 
 Além da demanda do cliente por módulos pré-processados, é bastante óbvio o fato de que, na 
medida em que crescem os custos de mão de obra nos país importadores, e que as despesas de 
combustível, infra-estrutura e manuseio de produtos também aumentam nesses países, a compra de 
produtos acabados ou semi-acabados diretamente dos países produtores fica cada vez mais atraente do 
ponto de vista econômico. 
 O Centro Internacional do Comércio (ITC) da UNCTAD/GATT desenvolveu uma série de 
estudos detalhados de mercados para produtos secundários. Apesar de algumas informações desses 
estudos serem de 1989/1991, as tendências quanto ao enorme potencial de mercado para esses produtos 
são muito claras. 
Esses estudos são os seguintes: 
 

• Produtos de madeira de processamento secundário - um panorama dos principais mercados; 
• O mercado americano para produtos de madeira de processamento secundário - um guia para 

exportadores de países em desenvolvimento; 
• Móveis de madeira para uso doméstico - um estudo dos principais mercados; 
• Produtos de madeira de processamento secundário - estudo de mercado para os países: Alemanha, 

Japão e Austrália; 
• Madeira de seringueira: um estudo do potencial de desenvolvimento a nível mundial. 
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 Os Anexos II a VIII oferecem detalhes dos itens cobertos pelos números da classificação 
aduaneira nos quais se enquadram os produtos listados como manufatura de madeira para construção e 
também mostram as estatísticas sobre importação por produto e pelos países de origem. Essas 
estatísticas foram selecionadas das publicações citadas acima, as quais poderão ser obtidas no 
Departamento de Publicações do ITC, em Genebra, sem nenhum custo para os países em 
desenvolvimento. 
 Antes de entramos no detalhes finais desses estudos, poderíamos comentar que, embora o Brasil 
apareça de maneira bastante destacada em algumas das categorias, certamente não é de longe o maior 
país fornecedor.  
 Na maioria dos casos Formosa é o maior fornecedor por uma larga margem. Pode parecer 
estranho para a maioria das pessoas que Formosa ocupa essa posição mesmo, pois tem que importar a 
maior parte de suas necessidades de madeira. Também os senhores poderiam tomar conhecimento que 
nos últimos 3 a 5 anos um grande número de fabricas de compensado de Formosa e da Coréa se 
mudaram para as regiões de Sabah e Sarawak na Malásia, devido principalmente ao fato de estarem mais 
próximos da fonte de matéria prima e também possivelmente porque os custos de mão de obra nesses 
dois países têm se elevado bastante. 
 Eu creio que também não levará muito tempo em que Formosa chegue a situação de ter que 
relocar também a sua indústria de processamento secundário ou gradualmente se encontrar com preços 
menos competitivos em comparação com países como o Brasil e talvez o México, onde os custos de mão 
de obra são menores, e onde existe um fornecimento constante de madeira local como matéria prima. 
Formosa já está perdendo alguma parcela de seus mercados de exportação de madeira aos fabricantes 
que estão surgindo na Indonésia. 
 Isso vai significar que bastante distinto da continuidade do crescimento do mercado, a 
oportunidade também esta disponível ao Brasil para dominar uma fatia maior do mercado. Um bolo 
maior está disponível e o Brasil também poderá abocanhar uma fatia maior desse bolo. 
 
POTENCIAIS DE MERCADO 
 
Todas as afirmações acima parecem tão otimistas e, de fato, eu acredito firmemente que existem 
excelentes oportunidades de mercado para artefatos de madeira de todos os tipos serem fabricados de 
madeira de eucalipto oriunda de reflorestamento, e também de outras espécies, de forma que certamente 
poderão existir alguns pontos desfavoráveis, algumas restrições. De fato existem problemas, mas são 
problemas bastante normais e passíveis de serem resolvidos. 
 A primeira necessidade é para os produtores compreenderem que ampliando suas atividades para 
produtos de maior grau de processamento além de talvez molduras de dimensões padrão e peças pré-
cortadas também significa sair fora do comércio de madeira como uma "commodity" e entrada num 
setor de mercado totalmente novo. 
 Em alguns casos, e certamente no setor de produtos mais básicos, o comércio de exportação pode 
ser levado a diante através de canais de distribuição já existentes. 
 Por exemplo, componentes de madeira semi processados ou peças pré cortadas em dimensões 
exatas para grande produtores de móveis ou fábricas de artefatos de madeira podem ainda ser 
comercializados através de um importador que esteja atualmente envolvido no fornecimento de madeira 
bruta às industrias; algumas vezes, numa abordagem mais direta, pode ser mais apropriada, por exemplo, 
através de um agente independente, especialmente se estivermos entrando no campo de produtos mais 
acabados. 
 Em qualquer um dos casos, a necessidade do mercado são diferentes daquela que encontramos 
quando simplesmente madeira bruta para um certo número de importadores e comerciantes com ou sem 
um agente intermediário, na forma em que os fluxos comerciais se dão normalmente. 
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 Aqui eu preciso introduzir para vocês um conceito de "vender por meio de" - e explicar esse 
conceito àqueles que não estão familiarizados com essa expressão, como eu tenho sempre usado o 
exemplo da Coca-Cola. 
 Vocês podem observar como a Coca-Cola anuncia os seus produtos. Ela não tenta vender coca 
cola para o atacadista e nem para o lojista do varejo ainda que obviamente faca todos os seus esforços de 
venda para obter contratos de exclusividade com esses canais de distribuição. Não, a Coca-Cola anuncia 
e vende seu produto ao consumidor final, para você e para mim. 
 Desta maneira ela estimula a demanda e a lealdade para sua marca, de maneira que isso atende 
diretamente os interesses do atacadista e do varejista que distribui o produto para satisfazer a marca. 
 Se aplicarmos o principio da "vender por meio de "aos nossos produtos de madeira de maior grau 
de processamento significara que nós teremos que encontrar onde o mercado realmente está, quem usa 
realmente nossos produtos. A Coca-Cola sabe quem usa seu produto, é você e eu, mas eu tenho uma 
suspeita de que a maioria, se não todos os exportadores de madeira, não tem a menor idéia a respeito das 
fábricas ou indústrias manufatureiras que são os usuários finais de suas exportações de madeira ou 
compensado, e nem para que essa madeira é realmente usada. 
 Para obtermos essa informação necessitamos pesquisas de mercado bastante sofisticadas. Essas 
pesquisas podem ser realizadas através dos distribuidores existentes, com sua colaboração ou 
independentemente, numa escala micro seguida de uma análise cuidadosa e abrangendo as necessidades 
exatas de cada processador ou de cada usuário final. 
 Em comparação com outros produtos, o setor de madeira é bastante precário. Numa escala de 1 a 
10 em estudos de mercado, a madeira nem chegaria a atingir o valor de 1. Todos nós sabemos que é feito 
com madeira, mas o lado produtor da indústria tem pouco ou nenhuma ligação ou influência sobre como 
ou onde seus produtos são utilizados. 
 Note que a técnica de "vender por meio de" não significa necessariamente vender diretamente ao 
usuário final eliminando o que chamamos de intermediários. Se esses intermediários, num sistema de 
distribuição ou agentes nos fornecem alguns serviços úteis, por exemplo, ligação rotineira com o cliente, 
realização de pagamentos, transportes locais, estoques temporários para acomodar a demanda, e assim 
por diante, então não existe razão para interrompermos o recebimento desses serviços e a sua 
remuneração. 
 Contudo, o esforço de vendas é diretamente de "vender por intermédio de" proporcionando um 
contato entre o produtor e o usuário final. Em outras palavras, adequar o produto às necessidades 
precisas de uma categoria de usuários finais e industriais, fábricas de móveis ou qualquer outro. Se 
nosso produto de madeira pode se adequar a essas necessidades e economizar os nossos fabricantes 
tempo dinheiro e preocupações quanto à identificação de fontes de fornecimento, então será possível 
construir uma relação de lealdade com o cliente são mesmo tempo aproveitar todos os benefícios e 
economias acima mencionadas. 
 
PROBLEMAS? 
 
 Certamente, existem riscos e existem condicionantes. Vamos mencionar apenas dois. Produtos 
com maior grau de processamento são: 
 
 a) mais seletivos em tamanho;  
 b) de comercialização limitada. 
 
 Produção de artigos diretamente sob encomenda de clientes específicos apresenta o risco que se o 
produto não estiver absolutamente dentro das especificações, usualmente é muito difícil vendê-lo para 
qualquer outra pessoa. Os riscos são maiores, mas também são maiores as recompensas potenciais. 
 Visitei uma vez, uma grande serraria na Costa do Marfim que gradualmente se havia tornado 
especializada na fabricação de tábuas de cor clara para saunas escandinavas. Todos esses produtos vão 
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diretamente para um ou dois clientes na Finlândia, o prova que se trata de um casamento ideal, 
provavelmente para surpresa de muita gente, pois a Finlândia tem recursos florestais próprios 
abundantes. Porém é um bom exemplo de fabricante que conseguiu atender as necessidades precisas de 
um determinado consumidor industrial com vantagens para ambos os lados.  
 Uma outra visita mais recente foi a uma grande fabrica da Malásia que produz apenas três tipos 
de mesas de jantar, todas feitas de madeira de seringueira laminada-colada, acabada como "carvalho 
claro" ou "carvalho escuro" e vendida para apenas um comprador no Japão. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Talvez, vocês possam pensar que não dei atenção suficiente à questão do mercado especifico dos 
eucaliptos. Isso é verdade, porque o que eu tentei mostrar são as imensas possibilidades de mercado que 
já existem atualmente e aquelas que podem ser desenvolvidas sobretudo nos setores de "manufaturas de 
madeira para construção" ou "millwork" como é chamado nos EUA, e sugerindo que os produtos de 
maior grau de processamento podem ser o de maior recompensa, desde que a pesquisa de mercado seja 
executada corretamente. 
 Como já observei, os produtos de maior grau de processamento são menos seletivos em relação 
às espécies utilizadas. ajustam-se perfeitamente ao uso de dimensões menores e aceitam madeira 
laminada colada, tanto lateralmente e como de topo ("finger-joint"). Causam menos controvérsia do 
ponto de vista ambiental, especialmente quando obtidos de madeira plantada e seu custo de produção 
pode ser altamente competitivo quando as unidades processadoras se localizam próximas às fontes de 
matéria-prima. 
 Esses produtos podem adequar perfeitamente às necessidades dos consumidores industriais, dos 
fabricantes de móveis e artefatos de madeira de todos os tipos, gerando muito menos resíduos. 
 Todos esses fatores favorecem o uso de madeiras obtidas de reflorestamento, inclusive o 
Eucalipto. 
 Marketing é um assunto bastante amplo e espero ter podido chamar a atenção dos senhores para 
oportunidades de mercado específicos para madeiras plantadas, principalmente nos setores de produtos 
de maior grau de processamento. Esses produtos, sem dúvida nenhuma, se tornarão ainda mais 
apreciados na medida em que a escassez global de madeiras tropicais se tornar mais aparente no futuro 
próximo. 
Mais uma vez, enfatizo a necessidade de se empregar a técnica de "vender por meio de", de forma a 
identificar e avaliar as necessidades individuais de mercados específicos para produtos voltados ao 
atendimento dos requisitos particulares de cada cliente. Aqui é onde o comércio está se desenvolvendo 
de maneira mais rápida e onde o potencial de lucro é o maior de todos. 
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