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RESUMO 
Na atualidade muitas indústrias estão preocupadas a respeito de como minimizar os resíduos 
gerados por ela e, também, como agregar valor aos resíduos que já estão gerados. Nas indústrias de 
celulose e papel e de painéis reconstituídos de madeira, um dos maiores desafios é qual destino se 
dar às cascas provenientes do descascamento das toras que entram no processo produtivo. As 
cascas contêm taninos, que são um tipo de extrativo da madeira e que é muito utilizado em indústrias 
farmacológicas e também em curtumes, já que os taninos possuem ações tenantes. Esse trabalho 
possui como objetivo a determinação dos teores de taninos das cascas das espécies: Eucalipto 
(Eucalyptus grandis), Sibipiruna (Caeselpinia peltophoroides Benth) e Tamboril (Enterolobium 
maximum ducke). Os ensaios experimentais ocorreram no Laboratório de Química Experimental da 
UNESP de Itapeva. Após os ensaios chegamos aos seguintes resultados para os teores de taninos: 
10,94%, 9,32% e 7,75%, respectivamente, para as madeiras de Eucalipto, Sibipiruna e Tamboril. 
Nesse contexto, a casca de Eucalipto grandis possui, na extração de taninos, uma boa oportunidade 
para utilização desse tipo de resíduo. 
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Tema Central: Engenharia Florestal.  

ABSTRACT 
Currently many industries are concerned about how to minimize the waste generated by it and also 
how to add value to the waste already generated. In the pulp and paper and reconstituted wood 
panels, one of the biggest challenges is what destiny is to give the bark from debarking of logs 
entering the production process. The bark contains tannins, which are a type of extractive of wood and 
is widely used in pharmaceutical industry and also in tanning, as the tannins have tenant actions. The 
aim this work to determine the levels of tannins from the bark of the species: Eucalyptus (Eucalyptus 
grandis), Sibipiruna (Caeselpinia peltophoroides) and Tamboril (Enterolobium maximum Ducke). The 
experimental trials took place at the Laboratory of Experimental Chemistry, UNESP of the Itapeva. 
After the tests we got the following results for the levels of tannins: 10,94%, 9,32% and 7,75%, 
respectively, for the woods of Eucalyptus, Sibipiruna and Tamboril. In this context, the bark of 
Eucalyptus grandis has, in the extraction of tannins, a good opportunity to use this type of waste. 
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1- INTRODUÇÃO 
No Brasil, a madeira é utilizada de diversas formas, como, por exemplos: na 

construção civil, nas indústrias de painéis e indústrias de mobiliário. No que se refere 

às espécies utilizadas, prioritariamente, utiliza-se madeiras provenientes de 



reflorestamentos, principalmente as dos gêneros Pinus e Eucalipto, sendo que a 

primeira exerce importante papel no fornecimento de matéria-prima. 

Uma das fases mais importantes da transformação da madeira em produtos é o seu 

desdobro, que deve ser de maneira racional com o máximo aproveitamento da tora. 

As perspectivas de crescimento no consumo de toras de áreas reflorestadas no 

Brasil para uso industrial têm se mostrado em plena ascensão. Dessa forma, existe 

a necessidade urgente de se implantarem ações estratégicas fundamentais, para 

que não ocorra a estagnação da indústria madeireira (JUNIOR et al., 2003). 

As indústrias madeireiras, inclusive as serrarias, geram grande quantidade de 

resíduos, apresentando um baixo rendimento e, além disso, dispersos no meio 

ambiente, os resíduos podem trazer sérios problemas de poluição.  (NASCIMENTO 

et. al., 2005). 

Estima-se que a perda seja em torno de 50% do volume original de toras, ou seja, 

não existem somente os problemas de poluição, mas também o problema 

econômico com o desperdício da matéria-prima. 

A otimização do sistema industrial é cada vez maior em função da necessidade de 

se reduzir os custos e minimizar os desperdícios. Visando agregar valor e não 

causar impacto ao meio ambiente o aproveitamento dos resíduos nas indústrias tem 

gerado uma nova concepção de produtos e processos. O aproveitamento dos 

resíduos das indústrias madeireiras é uma das alternativas propostas, para agregar 

maior valor aos produtos (QUINTANA, 2009). 

Considerando a heterogeneidade dos resíduos de madeira, em termos de formas e 

características físicas e a quantidade disponibilizada, podemos determinar a 

potencialidade de uso desses resíduos pelas indústrias (BRAND et. al., 2002). 

Um material deixa de ser resíduo pela sua valorização como matéria-prima, para a 

obtenção de novos produtos. Neste caso, o resíduo passa a ser tratado como 

subproduto do processo produtivo (SOUZA, 2008). 

Alguns exemplos de utilização dos resíduos são: confecção de pequenos objetos de 

madeira, co-geração de energia, painéis derivados, materiais lignocelulósicos, adubo 

orgânico, entre outros. 

O objetivo desse trabalho é a determinação do teor de taninos de extratos obtidos da 

casca de três espécies de folhosas: Eucalipto (Eucalyptus grandis), Sibipiruna (Ca-

eselpinia peltophoroides Benth) e Tamboril (Enterolobium maximum ducke). 

 



2- CASCAS DE ÁRVORES 
A casca é a cobertura da árvore e possui tecidos específicos para transportar a 

seiva orgânica elaborada pelas folhas, para armazenar substâncias energéticas e 

nutrientes minerais e para proporcionar suporte e resistência à árvore.  

A casca recobre o tronco (Figura 1), galhos e raízes das árvores sendo que ela 

corresponde de 10 a 15% do peso da árvore. A sua composição química possui alto 

teor de extrativos (principalmente taninos), alto teor de minerais, baixo teor de 

lignina, celulose e hemiceluloses. 

As cascas das diversas espécies de árvores também possuem utilidades como: 

combustíveis, cobertura morta ao solo, adubo, produção de carvão vegetal, além de 

fornecer fitoquímicos (óleos essenciais, taninos, compostos fenólicos, etc.). Os 

artesões de antigas civilizações, como dos dias de hoje, também as utilizam como 

base para pinturas e desenhos, pois algumas espécies permitem obter lâminas de 

casca de excelente textura para se pintar e desenhar (FOELKEL, 2006). 

 

 

 

Figura 1: Cascas de diferentes espécies de árvores. Fonte: FOELKEL, 2006 apud 

ARAÚJO, 2011. 

 

Do ponto de vista industrial, as cascas são tidas como resíduos do processo 

produtivo. As indústrias de papel e painéis reconstituídos de madeira geram muito 

desse tipo de resíduo na etapa de descascamento das toras (Figura 2). 

 



 

Figura 2: Fluxograma do processo produtivo do MDF. Fonte: BELINI, 2007. 

 

Os maiores problemas da casca nas indústrias de MDF e MDP é que ela danifica a 

qualidade da superfície das chapas produzindo irregularidades na superfície por 

conta de ondulações produzidas por estouros nas cascas, além do que, outras 

podem carbonizar na prensa, reduzindo a qualidade final do produto. 

Nas indústrias de papéis as cascas são conhecidas por sujidades e formam o 

chamado “pitch”, que são manchas no papel. 

Como se viu a casca influencia muito nos processos industriais, por isso é 

importante determinar a porcentagem de casca sob o ponto de vista florestal e 

industrial (produção de celulose e papel, chapas de madeira, energia, etc.). 

Para determinação da quantidade de casca em uma amostra, pode-se determinar o 

seu volume com casca e sem casca (equação 1).   

   

 
 

(1) 

 

Onde: CV% = porcentagem de casca em volume (%); 

     Vc = volume da amostra com casca (m³); 

     Vs = volume da amostra sem casca (m³). 

 

3- TANINOS EM CASCAS DE ÁRVORES 
Taninos são polifenóis de alto peso molecular, solúveis em água, possuindo a 

propriedade de precipitar proteínas (MORI, et. al., 2003).  Na casca de algumas 

espécies a concentração de taninos pode atingir até 40%, possibilitando assim a sua 

exploração comercial (ALVES et. al., S/D). 



Segundo o mesmo autor os taninos são classificados em dois grupos: taninos 

hidrolisáveis e taninos condensados. Os taninos hidrolisáveis são facilmente 

hidrolisados por ácidos ou enzimas, liberando o açúcar e ácido carboxílico fenólico 

correspondente. Dependendo da natureza do ácido carboxílico fenólico, os taninos 

hidrolisáveis são divididos em galotaninos e elagetaninos. Os taninos condensados 

são polifenóis com peso molecular variado, consistindo de unidades flavonóidicas 

com vários graus de condensação, e estão associados aos seus precursores 

naturais (flavan- 3-ol e flavan-3,4-diol). Na estrutura química do tanino condensável 

encontramos também outros flavonóides análogos, bem como carboidratos e traços 

de aminoácidos (PAIVA, et. al., 2002).  

Os taninos possuem inúmeras utilidades sendo empregados na perfuração de poços 

de petróleo (diminuindo o índice de coesão nas argilas), na fabricação de adesivos 

para madeira, sendo também úteis como antioxidantes em produtos farmacêuticos, 

etc. 

Um dos segmentos industriais que se utiliza de matéria-prima proveniente dos 

vegetais é o de curtimento de pele animal para a sua transformação em couro e 

nesse setor o tanino ocupa papel de destaque. A palavra tanino está associada ao 

curtimento de pele animal desde longa data: substância tanante é sinônimo de 

substância que tem o poder de transformar pele animal em couro devido à sua 

atuação adstringente de retirar a água dos interstícios das fibras, contrair tecidos 

orgânicos moles e impedir a sua putrefação. O tanino ocorre na maioria das plantas 

superiores, em diferentes quantidades (GONÇALVES; LELIS, 2001). 

Existem diferentes métodos de extração de taninos da casca ou do cerne das 

árvores sendo, geralmente, extrações simples. A extração normalmente é feita com 

água quente em autoclaves. A utilização de água como solvente na extração de 

taninos é o processo mais comum, devido à economia e boa eficiência da extração. 

 

4- MATERIAIS E MÉTODOS 
Para extração dos taninos, foram utilizadas cascas das espécies de Eucalipto, 

Sibipiruna e Tamboril. 

As cascas foram picadas em pedaços menores para que pudessem ser moídas, 

posteriormente no moinho tipo Willye (Figura 3), até obter um material uniforme e de 

fina granulometria. 

 



 

Figura 3: Moinho tipo Willye TE – 650. 

 

A casca moída foi classificada nas peneiras com malhas de 45 e 60 mesh sendo 

usada nas extrações de taninos aquela que ficou retida na peneira de 60 mesh. Em 

seguida, na balança analítica, pesamos em um cadinho de alumínio previamente 

tarado, uma quantia suficiente para determinação do teor de umidade (TU) (equação 

2) para as cascas de cada espécie. 

  

 
 

 

(2) 

Onde: mu = massa de cascas úmida(g); 

 ms = massa de cascas secas (g). 

      

Após, adicionamos em um erlenmeyer a solução de água e casca na proporção de 

17:1, separadamente para cada tipo de casca. Os erlenmeyers foram levados à 

auto-clave durante 2 horas para a extração dos taninos. 

O líquido que continha os taninos (licor) foi filtrado empregando-se bomba de vácuo 

e cadinhos de vidro sinterizado de porosidade média. O filtrado foi concentrado por 

evaporação utilizando uma chapa de aquecimento num béquer previamente tarado e 

o teor de taninos foi determinado evaporando-se a água contida nas amostras até 

massa constante, a uma temperatura de 103 ºC. 

Para determinação dos teores de taninos (TT) das cascas utilizamos a Equação 3.  

 

 
 

(3) 



Onde: mt = massa de tanino extraído (g); 

 mc = massa de cascas utilizada (g). 

 

5- RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Após os procedimentos experimentais realizados, determinamos os teores de 

umidade para as cascas das três espécies estudadas (Tabela 1). 

As massas das amostras utilizadas na solução com água, já levando em 

consideração os seus respectivos teores de umidades, para extração dos taninos 

estão na Tabela 2. 

As massas de taninos nos béqueres após a evaporação total da fase líquida do licor 

estão na Tabela 3. 

 

Tabela 1: Teores de umidade das cascas. 

Espécies TU (%) 

Eucalipto 12,70 

Sibipiruna 11,50 

Tamboril 12,90 
 

Tabela 2: Massas das amostras de cascas de Eucalipto, Sibipiruna e Tamboril 

utilizadas para extração de taninos.  

Espécie mc (g) 

Eucalipto 11,90 

Sibipiruna 35,60 

Tamboril 34,80 
  

Tabela 3: Massas de taninos de eucalipto, Sibipiruna e Tamboril após extração. 

Espécie mt (g) 

Eucalipto 1,30 

Sibipiruna 3,30 

Tamboril 2,70 
 

 As porcentagens de tanino (TT) das cascas das três espécies estudadas 

nesse trabalho estão na Tabela 4. 

 

 



Tabela 4: Porcentagens de taninos presentes nas cascas das espécies estudadas. 

Espécie TT (%) 

Eucalipto 10,94 

Sibipiruna 9,32 

Tamboril 7,75 
 

6- CONCLUSÕES 
A partir desse trabalho podemos concluir: 

A casca pode ser utilizada para extração dos taninos, já que é o local onde há a 

maior concentração desse extrativo na árvore. 

O tanino é utilizado principalmente nas atividades de curtição de couros por causa 

de sua ação tenante, porém, também é utilizado em adesivos para madeiras e por 

indústrias farmacológicas. 

Os teores de taninos determinados nesse trabalho foram de: 10,94%, 9,32% e 

7,75%, respectivamente, para as madeiras de eucalipto, Sibipiruna e Tamboril.  

Esse trabalho mostrou que mais de 10% da casca de     Eucalipto é constituída por 

taninos, se mostrando estão como uma boa alternativa para utilização desse resíduo 

pelas indústrias de celulose e papel. 

Novos estudos acerca das influências do ambiente no exemplar da espécie 

estudada e também a determinação do teor de extrativos em diferentes pontos de 

um mesmo indivíduo da espécie devem ser realizados para novos projetos de 

manejo de florestas. 
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