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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA MADEIRA DE ÁRVORES DA AMAZÔNIA 

POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DE PROPAGAÇÃO DE ONDA: TOMÓGRAFO 

DE IMPULSO E STRESS WAVE TIMER 

 

Buscando avaliar espécies florestais como alternativa ao mercado madeireiro e indicar 

ferramentas aos planos de manejo florestais sustentáveis para a valoração das árvores in loco, 

auxiliando na tomada de decisão durante processo pré-exploratório, o presente trabalho 

objetivou caracterizar madeiras da Amazônia através de técnicas não destrutivas, avaliando 

sua qualidade interna, propriedades físicas e o módulo de elasticidade dinâmico (MOEd). Os 

trabalhos de campo foram conduzidos na estação experimental de silvicultura tropical – ZF2 

de propriedade do INPA, localizada na BR 174, Manaus/Boa Vista. Foram selecionadas 

aleatoriamente 19 árvores em 01 (um) hectare, sendo mensurado o diâmetro e coletado 

material botânico para identificação de todas as árvores. Posteriormente, utilizou-se o 

aparelho stress wave timer para medição do tempo percorrido pela onda de tensão na árvore, 

em três sentidos (longitudinal, diagonal e transversal). No mesmo local no DAP, utilizou-se o 

tomógrafo de impulso para captação de imagens tomográficas do lenho das árvores. As 

árvores foram derrubadas, sendo retirado um disco de cada árvore para determinação da 

densidade aparente, básica, retratibilidade e teor de umidade, e desdobradas em toras de 4 m 

de comprimento e em tábuas. A partir do tempo obtido com stress wave timer foi determinada 

a velocidade e módulo de elasticidade dinâmico das árvores e subprodutos. Para análise dos 

dados utilizou-se estatística descritiva, teste de Tukey, análise de Cluster (agrupamento). As 

avaliações por ensaio não destrutivo realizadas nos três sentidos da árvore em pé indicaram 

que o sentido diagonal foi o melhor para emissão de ondas de tensão por stress wave timer, 

por apresentar dados mais homogêneos. Na avaliação não destrutiva das toras e tábuas, 

revelou que a madeira do cerne e alburno nas toras, apresentaram valores de MOEd 

semelhantes, contribuindo na agregação de valor à matéria-prima. Os valores de MOEd das 

toras foram equivalentes ás tábuas. Com o stress wave timer foi possível à formação de 

grupos por classe de variação (velocidade ou módulo de elasticidade dinâmico). As madeiras 

apresentaram densidade básica variando de média a alta. O coeficiente de anisotropia para 

todas as árvores foi igual a 1, classificando as madeiras como estáveis, corroborando na 

classificação da qualidade das  madeiras para usinagem. As imagens tomográficas obtidas 

revelaram que, não há diferença nas imagens do lenho entre cerne e alburno distinto ou 

indistinto. A utilização em conjunto do tomógrafo de impulso com o stress wave timer 

confirmou que é possível predizer a qualidade da madeira. Concluiu-se que, entre as técnicas 

apresentadas, a propagação de onda por tomografia de impulso é a melhor pela quantidade de 

informações obtidas. Na análise de Cluster, o grupo 2 apresentou características satisfatórias a 

partir das variáveis determinadas, evidenciando as espécies Micrandopsis scleroxylon e 

Eschweilera odora de grande ocorrência na região, além das espécies Pouteria guynensis, 

Inga paraensis, Inga sp., Protium tenuifolium,  Manilkara amazonica e  Byrsonima crispa. 

Constata-se que, o uso de tecnologias alternativas na caracterização das espécies permitiu 

registrar um padrão de variação do módulo de elasticidade dinâmico na madeira e identificar a 

qualidade interna do lenho. Esse resultado confirma que por meio de um “inventário de 

qualidade”, há possibilidade da predição da qualidade da madeira in situ por técnicas de 

propagação de onda, para auxiliar na tomada de decisão, na etapa pré-exploratória de um 

manejo florestal, direcionando a espécie ou indivíduo para o melhor uso. 

 

Palavras-chave: madeiras da Amazônia, avaliação não destrutiva, ondas de tensão, qualidade 

da madeira, análise de Cluster. 
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AMAZON TREE WOOD QUALITY ASSESSMENT BY NON-DESTRUCTIVE WAVE 

PROPAGATION METHOD: IMPULSE TOMOGRAPH AND STRESS WAVE TIMER 

 

In order to evaluate forest species as an alternative to the timber market and to indicate tools 

for sustainable forest management plans for the valuation of trees in loco, helping in the 

decision making during pre-exploratory process, the present work aimed to characterize 

Amazonian woods through non-destructive techniques , Evaluating its internal quality, 

physical properties and dynamic modulus of elasticity (MOEd). Fieldwork was conducted at 

the experimental silviculture station ZF2, owned by INPA, located in BR 174, Manaus / Boa 

Vista. Twenty - nine trees were randomly selected in 01 (one) hectare, the diameter being 

measured and botanical material collected to identify all trees. Afterwards, the stress wave 

timer was used to measure the time traveled by the voltage wave in the tree in three directions 

(longitudinal, diagonal and transversal). In the same place in the DAP, the impulse tomograph 

was used to capture tomographic images of the trees. The trees were felled and a disk of each 

tree was removed for determination of the apparent density, basic, retractability and moisture 

content, and unfolded in logs of 4 m in length and in boards. From the time obtained with 

stress wave timer was determined the speed and modulus of dynamic elasticity of trees and 

by-products. To analyze the data, we used descriptive statistics, Tukey's test, Cluster analysis 

(clustering). The non-destructive tests carried out in the three directions of the standing tree 

indicated that the diagonal direction was the best for the emission of stress waves due to the 

presence of more homogeneous data. In the non-destructive evaluation of the logs, it was 

found that the wood of the heartwood and sapwood in the logs presented similar MOEd 

values, contributing to the aggregation of value to the raw material. The MOEd values of the 

logs were equivalent to the boards. With the stress wave timer it was possible to form groups 

by variation class (velocity or dynamic modulus of elasticity). The wood presented basic 

density varying from medium to high. The anisotropy coefficient for all the trees was equal to 

1, classifying the wood as stable, corroborating in the classification of wood quality for 

machining. The tomographic images obtained showed that, there is no difference in the 

images of the wood between heartwood and sapwood distinct or indistinct. The use of the 

impulse tomograph together with stress wave timer has confirmed that it is possible to predict 

the quality of the wood. It was concluded that, among the techniques presented, wave 

propagation by impulse tomography is the best by the amount of information obtained. In 

Cluster analysis, group 2 presented satisfactory characteristics from the determined variables, 

evidencing the species Micrandopsis scleroxylon and Eschweilera odora of great occurrence 

in the region, besides the species Pouteria guynensis, Inga paraensis, Inga sp., Protium 

tenuifolium, Manilkara amazonica and Byrsonima crispa. It was observed that the use of 

alternative technologies in the characterization of the species allowed to register a pattern of 

variation of the dynamic modulus of elasticity in the wood and to identify the internal quality 

of the wood. This result confirms that by means of a "quality inventory", there is a possibility 

of predicting wood quality in situ by wave propagation techniques, to assist in decision 

making, in the pre-exploratory stage of forest management, directing the Species or individual 

for the best use. 

 

Keywords: Amazon wood, non-destructive evaluation, stress waves, wood quality, Cluster 

analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia detém a maior reserva contínua de floresta tropical estimada em 300 

milhões de hectares (Higuchi et al., 2006). Em 2013, a estimativa do estoque de madeira total 

disponível na floresta Amazônica estava em torno de 84.857 milhões de metros cúbicos, para 

florestas naturais (SFB, 2013). Um dos fatores que pode alterar essa cobertura florestal e 

consequentemente o seu estoque é o desmatamento (Higuchi et al., 2012).   

Uma ferramenta de uso da floresta que objetiva organizar as ações para o ordenamento 

dos fatores de produção e controlar a sua produtividade e a sua eficiência é o manejo florestal 

(Higuchi et al., 2006). É fundamentado no inventário florestal que define critérios para 

manejar a floresta da melhor forma, a partir de avaliações qualitativas (qualidade do fuste e 

valoração das espécies) e quantitativas (volume e área basal), com o reconhecimento do 

estoque de madeira e as espécies que podem ser manejadas com potencial para produção ou 

conservação (Mata Nativa, 2016).  

Na tecnologia da madeira para qualificação desta matéria-prima, analisam-se as 

características qualitativas por meio da determinação das propriedades físicas e mecânicas. O 

conhecimento dessas propriedades é uma importante base para indicar o uso mais adequado e 

racional desse material. Durante o desdobro em serraria é possível obter um melhor 

rendimento, agregando características desejáveis e valorização da madeira, a partir de 

informações de suas propriedades.  

As propriedades mais relevantes na caracterização da madeira são a densidade básica e 

o módulo de elasticidade (MOE). A densidade é um indicador de qualidade relacionada à 

resistência e ao peso da madeira e consequentemente com todas as propriedades físicas e 

mecânicas. O módulo de elasticidade indica o grau de rigidez da madeira e está relacionado 

com a densidade e com todas as propriedades mecânicas (Scanavaca Júnior, 2001).   

 Para conhecimento destas propriedades é necessário ensaios de campo e de 

laboratórios determinados por métodos destrutivos e não destrutivos. O método destrutivo 

inicia a partir da derrubada de árvores, que consiste na retirada de amostras para confecção de 

corpos de prova, a serem avaliados, segundo as normas técnicas. Os testes realizados 

possibilitam a qualificação da madeira, de maneira que direcione ao uso final mais 

apropriado, embora geralmente seja mais onerosa em razão do tempo consumido nas várias 

etapas de obtenção de amostras, recursos utilizados e também inviabilizam o uso posterior das 
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amostras. No método não destrutivo a avaliação de um produto ou árvore pode ser realizada 

in loco, sem danificar o material ou interferir no uso. Este método fundamenta-se no emprego 

de técnicas de propagação de ondas de tensão pelo interior do material a ser avaliado, que 

favorece a análise qualitativa do material.    

O diferencial da metodologia não destrutiva em relação à destrutiva é a rapidez na 

obtenção da informação. No Brasil o método não destrutivo vem ganhando espaço nos 

últimos anos, tanto para a classificação de material processado, como também em material 

vivo, constituindo uma valiosa ferramenta para o setor florestal (Oliveira, 2005). Entre os 

equipamentos mais utilizados na técnica de propagação de onda, destacam-se o ultrassom, 

stress wave timer e tomógrafo de impulso. Dessa forma, a avaliação da qualidade da madeira 

de espécies florestais tropicais por método não destrutivo pode contribuir de forma 

significativa para estimar parâmetros que melhor caracterizem estas espécies.  

Um grande problema relacionado à cerca da qualidade da madeira é observado na 

região Amazônica. Durante a exploração florestal não é possível identificar lesões internas no 

lenho da árvore e nem informações sobre sua resistência mecânica. Muitas vezes o problema é 

visível após o corte da árvore, quando observada à dimensão da lesão interna e nem sempre é 

perceptível durante o teste do oco, produzindo um volume de árvores cortadas e que não serão 

utilizadas. Essa preocupação em diminuir o desperdício de madeira ou aumentar o rendimento 

por meio de análise da qualidade interna do lenho foi à motivação para elaboração deste 

trabalho.  

Nesse aspecto, o presente trabalho objetivou a aplicação de um “inventário da 

qualidade”, utilizando-se os aparelhos tomógrafo de impulso e o stress wave timer para 

avaliação interna do lenho de árvores localizadas na Estação Experimental de Silvicultura 

Tropical do INPA (ZF-2). Tem-se como finalidade destacar a eficiência da metodologia não 

destrutiva pela técnica de propagação de onda de tensão, com uso de equipamentos de rápida 

aplicação, que poderão em curto prazo gerar informações sobre a qualidade interna do lenho 

na árvore in loco e que melhor caracterize o indivíduo. Esses dados poderão auxiliar na 

tomada de decisão do manejo florestal, que refletirá um melhor planejamento e uso dos 

recursos naturais.  

Este projeto foi financiado pelo INCT - Madeiras da Amazônia, objetivando atender 

em longo prazo (75 a 100 anos), a consolidação do manejo florestal sustentável na Amazônia 

com a valoração da “madeira em pé”. Considerando que um dos gargalos do manejo é o baixo 

valor da árvore na floresta. Deste modo, a contribuição deste trabalho desponta para o início 
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deste objetivo partindo de estudos com tomógrafo de impulso em árvores da Amazônia, que 

contribuam para diminuir o desperdício de matéria-prima, pela falta de estudos tecnológicos 

sobre a qualidade da madeira em árvores in situ. 

   Os resultados deste trabalho podem contribuir como um modelo para auxiliar na 

exploração florestal evitando o corte de árvores sem qualidade ou indicar o melhor 

aproveitamento da matéria-prima, garantindo a sustentabilidade na cadeia produtiva da 

madeira. Auxiliando ainda, as ações do manejo florestal e de órgãos ambientais na 

identificação do estado de sanidade das árvores. Desta forma, a avaliação não destrutiva por 

meio da técnica de propagação de onda poderá contribuir significativamente provendo 

informações necessárias para caracterizar acuradamente os recursos madeireiros assegurando 

a qualidade do produto final e o seu uso mais adequado, de forma a valorizar a madeira na 

floresta.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar por meio do método não destrutivo as informações obtidas pela técnica de 

propagação de ondas de tensão na qualificação do material lenhoso da árvore. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos  

 

a) Caracterizar indivíduos florestais para auxiliar nas informações sobre sua aptidão 

tecnológica no mercado madeireiro;  

b) Avaliar a eficiência da associação dos aparelhos stress wave timer e tomógrafo de 

impulso com a qualidade do fuste;  

c) Avaliar a classificação de Cluster (agrupamento) das espécies madeireiras tropicais a 

partir das propriedades da madeira determinadas. 

 

2.2 HIPÓTESE 

 

É possível por meio de um “inventário de qualidade” criar mecanismos que auxiliem 

ações do manejo florestal? 

É possível agrupar indivíduos em classes de resistência da madeira a partir das 

características da madeira e técnicas de propagação de ondas?  

 

As hipóteses levantadas referem-se à eficiência do método não destrutivo pelo 

princípio da propagação de ondas de tensão.  

H0 = Não há correlação entre velocidade e as propriedades da madeira; 

H1 = Há correlação entre a velocidade e as propriedades da madeira. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 MANEJO FLORESTAL NA AMAZÔNIA  

 

A administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e 

ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, considerando 

cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, 

produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços é 

denominada de Manejo Florestal, segundo estabelecido na Lei n° 12.651/12. Para Higuchi et 

al. (2006) o manejo florestal é parte da ciência florestal que trata do conjunto de princípios, 

técnicas e normas, que tem por fim organizar as ações necessárias para ordenar os fatores de 

produção e controlar a sua produtividade e eficiência, para alcançar objetivos definidos. O 

manejo florestal na Amazônia é disciplinado por um conjunto de Leis, Decretos, Instruções 

Normativas e Normas de Execução, instituídos no âmbito Federal e Estadual.   

Amparado no Artigo n° 225 da Constituição Federal e Resolução CONAMA n° 

406/09, de forma geral, quando se refere a manejo florestal a missão de “administrar a 

floresta” requer conhecimentos prévios das espécies florestais para uso racional, de forma 

sustentável. Entretanto, quando se trata de floresta Amazônica, a tarefa de selecionar espécies 

florestais, onde ocorrem múltiplas espécies com distribuições distintas requer análise 

criteriosa.  

O plano de manejo florestal para retirada da madeira é uma prática que envolve o 

planejamento e o uso de técnicas adequadas que garantam a continuidade da produção, 

reduzem o desperdício de madeira, além de certificar os produtos florestais com consequente 

valorização perante o mercado mundial (Silva, 2008). Algumas práticas de extração 

madeireira na Amazônia geram modelos de desenvolvimento que não levam em conta o uso 

do plano de manejo florestal e em desrespeito às leis ambientais do Brasil. As principais 

causas do aparecimento desses modelos predatórios são a falta de uma política florestal 

coerente, que incentive o manejo das florestas em bases sustentáveis, e a falta de um 

zoneamento ecológico-econômico de acordo com as condições de cada região (Silva, 2008). 

Quando uma colheita florestal é planejada e executada com rigorosos critérios 

técnicos, não só se observa baixo impacto ambiental nos meios físico, biótico e antrópico, 

como também, ocorre significativa redução nos custos totais da colheita de madeira e isso, por 

conseguinte, contribui para a sustentabilidade ambiental, econômica e social (Pinto et al, 
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2002), Entretanto, os recursos madeireiros em sua maioria, vêm sendo explorados de forma 

não sustentável, uma vez que predomina a colheita madeireira sem aplicação dos critérios de 

sustentabilidade do manejo florestal. Essa colheita é caracterizada pela máxima retirada de 

madeira das espécies de valor comercial por unidade de área, promovendo danos irreversíveis 

à floresta remanescente, como a perda da cobertura florestal e da diversidade de espécies 

(Pinto et al., 2002; Souza, 2006). Hirai (2005) ratifica isto ao afirmar que a exploração reflete 

diretamente no desmatamento da floresta, além da degradação de recursos hídricos e da 

diversidade, tanto da fauna quanto da flora.  

A exploração florestal sem planejamento, realizado de maneira intensa e seletiva na 

Amazônia brasileira, tem transformado florestas de elevado estoque de madeira e valor 

comercial em florestas degradadas, de baixo valor comercial e de difícil recuperação (Pinto et 

al., 2002). Associado a isso, a extensa região de ocorrência de madeiras comerciais e o 

intenso fluxo de comercialização tornam comum à utilização de múltiplos nomes comerciais 

para uma mesma madeira, assim como a existência de diferentes madeiras comercializadas 

sob um mesmo nome, incluindo, muitas vezes, espécies aparentemente semelhantes, porém, 

com propriedades tecnológicas diferentes (Coradin e Camargos, 2002). Loureiro et al. (1997) 

citam que, das 2.000 espécies arbóreas conhecidas, apenas algumas dezenas são 

comercializadas. Higuchi et al. (1985), Faraco & Coelho (1996) e Ferraz (2004) estipulam 

que esse número varia de 38 a 60 espécies.    

Quanto ao volume estimado da espécie na área de exploração, este é fornecido no 

inventario 100%. Nesse inventário são levantados o DAP da árvore, a localização, a qualidade 

do fuste e a qualidade da copa e se há oco aparente. Na etapa de corte é feito o teste do oco 

para, posteriormente, cortar as árvores. A ocorrência de oco em uma árvore pode ser 

identificada inserindo-se o sabre da motosserra no interior do fuste e avaliando-se a 

resistência à inserção (Uliana, 2010). 

Na escolha da espécie com a madeira adequada para um determinado uso, devem-se 

levar em conta quais as propriedades requeridas para cada utilização, por exemplo, a cor e o 

desenho da madeira que o mercado reconhece como satisfatório. Essas propriedades são as 

propriedades físicas e mecânicas (IPT, 2003).    

Na floresta amazônica há uma infinidade de espécies madeireiras, com uma grande 

amplitude de propriedades, cores e desenhos que permitem usos em diversos tipos de 

produtos, desde móveis até a construção civil. Porém, há uma demanda por poucas espécies 
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em função de fatores culturais e de desconhecimento do potencial de espécies não tradicionais 

(Uliana, 2010).  

 A dificuldade de reconhecimento e distinção de espécies com características 

semelhantes e a necessidade de abastecimento do mercado faz com que diferentes espécies 

sejam agrupadas em categorias com propriedades e aparência comuns. No mercado interno o 

agrupamento de espécies é praticado, porém de maneira não técnica e sem o conhecimento do 

consumidor final. A vantagem dessa estratégia é a utilização de várias espécies para um 

determinado uso, mas a forma como essa seleção de espécies está ocorrendo é inapropriada 

(IPT, 2003) e pode causar danos à floresta, pela retirada de espécies com baixo rendimento ou 

população pequena na área. 

Este problema é decorrente da falta de critérios e métodos mais adequados para 

avaliação da qualidade da madeira com a árvore in situ. Somente após a colheita e, muitas 

vezes, até mesmo somente após o desdobro é que se tem real noção da qualidade da madeira 

de determinada espécie em uma área. A retirada de espécies com potencial para o comércio, 

porém com madeira de baixa qualidade naquele sítio, além de resultar na geração de grande 

quantidade de resíduo, baixo rendimento e baixa rentabilidade, compromete também a 

sustentabilidade do ecossistema e da própria produção em longo prazo.             

O conhecimento sobre a indústria madeireira e suas relações com a base florestal é de 

suma importância para disciplinar o aproveitamento dos recursos estocados, sob o novo 

paradigma do setor, que é o desenvolvimento sustentável. Isso, aliado ao conhecimento 

técnico existente, facilitará o entendimento entre o setor produtivo e o Poder Público no 

cumprimento das normas e leis vigentes. Com isso, as chances de implementar o manejo 

florestal em regime de rendimento sustentável aumentam consideravelmente (Lima et al., 

2005). 

 

3.1.1  O mercado madeireiro na Amazônia 

 

Segundo o IBGE, em 2011 a produção de madeira, em tora, no Brasil foi de quase 50 

milhões de m
3
, girando em torno de R$ 4,2 bilhões. Destes, aproximadamente 9,7 milhões de 

m
3
 (19%) com origem da Amazônia, sendo que o Pará foi o maior produtor (59%) e o 

Amazonas o quarto com uma produção estimada em 680 mil m
3
 (7% do total) (Higuchi, 

2015).  
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 A região norte do Brasil tem um importante papel no mercado de produtos florestais, 

sendo o maior fornecedor de produtos madeireiros e não madeireiros para as demais regiões 

do Brasil e exterior (SFB & IMAZON, 2010). De acordo com Lima et al, (2005) a região 

amazônica produz, em torno de 30 milhões de metros cúbicos de madeira tropical em toras 

por ano, ocupando a terceira posição na produção de madeira tropical, precedido apenas da 

Malásia e Indonésia (ITTO, 1999).  

Entre 2004 e 2005, cerca de 30% da produção madeireira na Amazônia era advinda de 

fontes que praticavam alguma atividade de manejo e tinham planos aprovados pelo IBAMA; 

cerca de 5% delas cumprem as diretrizes do manejo florestal sustentável e da exploração de 

impacto reduzido e apenas 2% possui certificação (Caminhos..., 2005). 

Em 2004, na Amazônia Legal existiam 3.132 empresas madeireiras em 

funcionamento. Sendo, 60% serrarias, 32% microsserarias, 6% laminadoras e 2% fábricas de 

compensado. Essas empresas consumiram 24,5 milhões de metros cúbicos de toras, que 

resultaram 10,4 milhões de metros cúbicos de madeira processada. Isso representava um 

rendimento médio de processamento de 42%. A maior parte da produção processada foi 

madeira serrada (63%). Os laminados e compensados totalizaram 21%, enquanto que a 

madeira beneficiada (portas, janelas, pisos, forros, etc.) totalizou 16% da produção (Lentini et 

al., 2005). 

Em 2009, o número de empresas madeireiras em funcionamento reduziu para 2.227 na 

Amazônia Legal. Neste período foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos 

de madeira em tora, que resultou na produção de 5,8 milhões de metros cúbicos de madeira 

processada, com um rendimento médio de processamento de 41%. A maioria (72%) dessa 

produção era madeira serrada com baixo valor agregado (ripas, caibros, tábuas e similares). 

Outros 15% foram transformados em madeira beneficiada com algum grau de agregação de 

valor (pisos, esquadrias, madeira aparelhada, etc.) e o restante (13%), em madeira laminada e 

compensada (SFB & IMAZON, 2010). 

Santana et al. (2010) relatam que entre os principais fatores da oferta de madeiras 

amazônicas, se destacam as ações dos instrumentos de política de regulação da exploração 

sustentável das florestas públicas da Amazônia pela iniciativa privada. A obrigação da 

extração de madeira apenas de áreas manejadas (privadas, comunitárias ou públicas), o 

aumento da fiscalização das empresas e da comercialização de madeira, o combate ao 

desmatamento e o arranjo institucional para regular os direitos de propriedades, assim como o 

estímulo ao reflorestamento. Para Lima et al. (2005), as empresas apontam como um dos 
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fatores responsáveis pela diminuição do número de serrarias, problemas com a legislação 

ambiental, principalmente, no que diz respeito à legislação estadual, a qual estabelece uma 

série de exigências, tanto para a indústria, como para os extratores de madeira. 

O conhecimento sobre a indústria madeireira amazonense e suas relações com a base 

florestal é de suma importância para disciplinar o aproveitamento dos recursos estocados, sob 

o novo paradigma do setor, que é o desenvolvimento sustentável. Isso, aliado ao 

conhecimento técnico existente, facilitará o entendimento entre o setor produtivo e o Poder 

Público no cumprimento das normas e leis vigentes. Com isso, as chances de implementar o 

manejo florestal em regime de rendimento sustentável aumentam consideravelmente, 

enquanto há cobertura florestal no Estado (Lima et al., 2005). 

No estado do Amazonas 52 espécies florestais são consideradas comerciais e 

processadas pelas serrarias. No setor industrial madeireiro, uma espécie comercial pode 

envolver mais de um gênero ou mais de uma espécie botânica. Dessas 52 espécies, 16 

representaram 80,44% do volume total consumido em 2000. Considerando somente as cinco 

principais espécies (louro inhamuí, angelim pedra, amapá, assacu e maçaranduba), com cerca 

de 49,34% do total deste volume (Lima et al., 2005). 

Um estudo realizado pela SEMA/PA, em 2009, registrou que das 58 espécies com 

volume registrado, apenas 11 espécies - 18,97% (angico-vermelho, ucuúba, orelha-de-

macaco, mandioqueiro, goiabão, pau-roxo, sumaúma, uxi, mururé, acariquara e violeta) 

apresentaram crescimento no volume extraído e comercializado em relação a 2008. As demais 

diminuíram o volume de produção transportado. Estas espécies, que antes não tinham 

expressão comercial na forma de madeira serrada, passaram a conquistar uma importante 

parcela do mercado doméstico para a indústria da construção civil e de artefatos diversos no 

Brasil (Santana et al., 2010). 

O mercado de madeira tropical está apresentando uma nova dinâmica com o comércio 

de “madeiras brancas”, que está em pleno processo de desenvolvimento. Algumas que não 

tinham expressão no mercado passaram a serem descobertas e aceitas em função das 

mudanças na coloração das pranchas quando secas ao sol (cor amarelada, marrom e 

vermelha). Sua utilização está aumentando na indústria de móveis, construção civil e artefatos 

de madeira em substituição às madeiras como o Cedro, Cedrorana e Tauari. Este momento 

está criando uma oportunidade para a comercialização de novas espécies de madeira, algumas 

desconhecidas do mercado e outras que eram destinadas a indústria de laminado e 

compensado, no mercado de móveis, artefatos e da construção civil (Santana et al, 2010). 
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3.2 QUALIDADE DA MADEIRA 

 

O conceito de qualidade da madeira tem evoluído ao longo dos tempos, hoje é 

considerado como um conceito dinâmico definido pelo conjunto de características 

anatômicas, físicas, químicas e de resistência que conferem aptidão à madeira para 

determinado uso final (Birkland, apud Castelo, 2007). São diversos os fatores ligados a 

heterogeneidade da madeira que influenciam na sua adequação para os diversos fins, tais 

como o clima, o solo, a uniformidade e local de crescimento, os fatores genéticos, o 

percentual de cerne e alburno, a densidade da madeira, o comprimento da fibra, a orientação 

da grã, o percentual de vasos, a composição celular, a composição química e a presença de 

nós (Chies, 2005).    

A valorização da madeira tem exigido mais pesquisas a cerca de novas aplicações, 

pelos fatores que incidem sobre a sua qualidade. Assim, estudos têm sido realizados sobre 

propriedades físicas e mecânicas para caracterizá-la, porém, as pesquisas se concentram na 

avaliação da massa especifica, resistência mecânica e algumas características tecnológicas das 

espécies (Castelo, 2007). 

 

3.2.1 Características tecnológicas da madeira  

 

Por ser um produto natural do sistema biológico das plantas a madeira apresenta 

grande diversidade e variabilidade nas suas propriedades (Tsoumis, 1968; Panshin e De 

Zeeuw, 1980; Schniewind, 1989). A madeira é um material constituído por diferentes tipos de 

células, adaptada a desempenhar funções especifica. A variabilidade da madeira ocorre de 

diferenças estruturais, desde a ultraestrutura da parede celular, até às geográficas. Embora as 

duas fontes de variação apresentem graus e intensidades diferentes, ambas influenciam na 

adequabilidade para uso final da madeira. Estas variabilidades ocorrem, tanto dentro, como 

entre árvores. No entanto, a fonte de variação que ocorre dentro da árvore talvez seja a mais 

significativa (Cown, 1974; Schniewind, 1989). 

 A madeira também é um material altamente anisotrópico, ou seja, suas propriedades 

variam conforme sua orientação longitudinal, radial ou tangencial. A direção longitudinal é 

paralela ao eixo de crescimento da árvore e também é referida como a direção paralela à grã, 
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uma vez que a maioria dos elementos xilemáticos está alinhada paralela a este eixo 

(Jankowsky et al, 1986; Schniewind, 1989).  

A madeira pode ser um material altamente durável devido à sua composição primária: 

celulose, hemicelulose e lignina. A celulose, devido a sua cristalinidade parcial é resistente ao 

ataque microbiano. A lignina é um polímero heterogêneo e é altamente resistente a alguns 

fungos degradadores (Scheffer e Morrell, 1998). Por sua natureza é um material 

biodegradável, podendo sofrer ataques de organismos xilófagos. A chave para a preservação é 

criar condições desfavoráveis para os organismos que a degradam, principalmente fungos e 

insetos (Panshin e De Zeeuw, 1980; Schniewind, 1989).  

Como um material higroscópico, a madeira perde ou ganha umidade, dependendo da 

temperatura e umidade relativa do ambiente. Mudanças no teor de umidade abaixo do ponto 

de saturação das fibras (PSF), ponto em que as paredes das células estão saturadas com água 

de absorção e não há água livre presente nas cavidades celulares, tem efeitos em todas as 

propriedades da madeira (Kollmann e Côte, 1968; Skaar, 1988; Schniewind, 1989). 

Considerando tais fatos, a caracterização anatômica de espécies madeireiras é 

fundamental, principalmente, quando análises sobre o comportamento tecnológico para 

produzir um produto com melhor qualidade e menos desperdício de material são necessárias 

para orientar o uso mais adequado de uma determinada espécie (Burger e Richter, 1991). 

Brancheriaus et al. (2006), relataram que o conhecimento da mecânica e da anatomia da 

madeira é essencial para determinar os fatores da qualidade acústica de madeiras. Com isso os 

autores analisaram a relação entre a classificação perceptiva, parâmetros de sinais e 

características anatômicas de espécies tropicais usadas na fabricação de xilofones. 

Marques (2008) buscou agrupar espécies madeireiras para secagem baseado nas 

características anatômicas e físicas e de acordo com os coeficientes de correlação obtidos foi 

observado que a largura do lúmen das fibras foi a que mais se relacionou com as 

características de secagem. Longui et al. (2012) avaliando a estrutura anatômica do lenho de 

Plathymenia reticulata com propriedades físicas e mecânicas encontrou correlação positiva 

entre a densidade e a frequência de raios, além de relações negativas entre a densidade 

aparente e o lume das fibras, entre a velocidade de propagação do som e a frequência dos 

raios e entre o módulo de elasticidade dinâmica e a frequência dos vasos. 

A madeira apresenta diferente comportamento nas propriedades físicas e mecânicas, 

quando testada em seus três eixos, tangencial, longitudinal e radial. Além deste 

comportamento diferenciado, a madeira também apresenta defeitos naturais, como presença 
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de nós, inclinação da grã, orientação de anéis de crescimento, percentagem de lenho juvenil e 

adulto, entre outros, interferindo no comportamento da madeira (Panshin e Zeeuw, 1980; 

Iwakiri, 1998).  

 

3.2.1.1 Inclinação da grã 

 

A grã está relacionada à orientação dos elementos celulares constituintes do lenho em 

relação ao eixo vertical da árvore e decorre do processo de crescimento sob as mais diversas 

influências (Tsoumis, 1991; Burger e Richter, 1991). A orientação da grã muitas vezes 

proporciona aspectos atrativos e decorativos à madeira, no entanto, pode ocasionar 

anormalidades estruturais (Tsoumis, 1991), afetando significativamente as propriedades, onde 

quanto maior for o desvio, menor a resistência mecânica e mais acentuada a ocorrência de 

defeitos de secagem (Burger e Richter, 1991), maior fragilidade e tendência à distorção com 

mudanças no teor de umidade (Kollmann e Côté, 1968; Gurfinkel, 1973; Iwakiri, 1982; 

Klock, 2000; Castelo, 2007). 

De acordo com Castro e Silva (2009), quando as células são paralelas ao crescimento 

vertical, à grã é direita ou regular, quando as fibras se dispõem mais ou menos paralelas ao 

eixo vertical da árvore. Quando a grã apresenta desvios ou inclinações em relação ao eixo 

principal do tronco, circundando o eixo da árvore, a grã é chamada irregular ou espiralada. 

Grã entrecruzada é quando as fibras crescem em espiral em uma direção por vários anos e 

então inverte a direção crescendo em espiral na direção oposta (Figura 01). 

Figura 01 – (a) Grã direita ou regular; (b) Grã irregular ou espiralada; (c) Grã espiral reversa 

ou entrecruzada. 
Fonte: Castro e Silva, (2009). 

 

O conhecimento do ângulo de grã é uma informação útil na avaliação de peças que 

serão utilizadas em propósitos estruturais, já que as propriedades de resistência e rigidez 

também estão correlacionadas ao ângulo da grã em direção ao esforço (Abrahão, 2005). A grã 
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da madeira está relacionada com a orientação das fibras em relação ao eixo longitudinal da 

árvore. Iwakiri (1982) complementa o efeito da inclinação da grã relatando que se um 

elemento contendo fibras a um determinado ângulo do eixo longitudinal é sujeito a esforços 

de tração ou compressão, o efeito dos componentes da força acompanha a direção da grã e a 

madeira se torna mais fraca nesta direção do que ao eixo longitudinal da peça. Uma pequena 

modificação na inclinação da grã resulta em acentuada perda de resistência. A tração seria a 

propriedade mais afetada, seguida das propriedades de flexão estática e compressão (Knigge e 

Schultz, apud Klock,2000; Castelo (2007)). 

Segundo o FPL (1955), a magnitude da influência do ângulo da grã sobre as 

propriedades de resistência da madeira é expressa pela razão entre o desvio de uma polegada a 

partir da borda ou do eixo da peça e da distância dentro da qual ocorre este desvio. As 

considerações práticas para classificação das madeiras segundo o desvio da grã - a qual é fator 

limitante para usos estruturais, é efetuada na face com maior declive.  

Iwakiri (1982) relata ainda que, o efeito da inclinação da grã sobre as propriedades de 

resistência é maior em membros estruturais do que em pequenos corpos de prova. Segundo 

Remade (2001), as árvores que apresentam fissuras longitudinais na casca, o espiralamento é 

facilmente detectável; nas árvores mais jovens, no entanto, o reconhecimento da direção da 

grã da madeira é muito difícil e quase impossível. Dentro da árvore, o ângulo de inclinação 

diminui de baixo para cima, podendo, em casos extremos, atingir até 90
o
 e aumentar do centro 

para a periferia. Nos casos de utilização mais nobre da madeira, como móveis, esquadrias e 

assoalhos, o desvio da grã não deve exceder a 10 cm a cada metro de comprimento no sentido 

longitudinal. 

 

3.3 PROPRIEDADES FÍSICAS E MECANICAS DA MADEIRA 

 

As propriedades físicas das madeiras são importantes para definir os fins a que serão 

destinadas. Aliadas a outros aspectos (econômicos, estéticos, durabilidade, trabalhabilidade, 

entre outros) e de acordo com suas propriedades, as madeiras podem ser classificadas e 

agrupadas em usos aos quais se mostram mais adequados, como estruturas de ambientes 

internos e externos, móveis, painéis, embalagens, pisos, etc (Araújo, 2002). Dentre as 

principais propriedades físicas estão a densidade, o teor de umidade e a retratibilidade. 
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3.3.1 Densidade da madeira 

 

A densidade básica ou massa específica da madeira constitui um dos principais 

indicadores de qualidade da madeira, uma vez que se relaciona com as propriedades físicas e 

mecânicas deste material com o uso industrial e por ser de fácil determinação (Panshin e De 

Zeeuw, 1980). É definida como a quantidade de massa contida numa unidade de volume. 

Geralmente a densidade da madeira está em função da estrutura anatômica, como o 

comprimento, diâmetro e espessura das células, e das interações do número com o tipo de 

células das espécies (Brasil e Ferreira, 1972; Ferreira e Kageyama, 1978).  

A densidade é resultante da proporção de sólidos (paredes das fibras e dos outros 

elementos anatômicos) e dos espaços vazios (lumens, vasos, células do parênquima, 

pontuações, perfurações e outras aberturas naturais) (ESALQ, 1984). A fração sólida é 

quimicamente representada pelos componentes fundamentais (celulose, hemicelulose e 

lignina) e componentes acidentais (extrativos e outros).   

Para Rezende e Escobedo, (1988) do ponto de vista prático, pode-se utilizar três 

maneiras para se expressar a densidade da madeira: (a) Densidade aparente (ρap), definida 

como relação entre a massa e o volume, determinada nas mesmas condições de umidade (U), 

e variável dependente do valor de U; (b) Densidade a 0%, definida como a relação entre 

massa e volume obtidos para U = 0, onde a massa e o volume são obtidos após secagem em 

estufa 103 ± 2°C, e (c) Densidade básica (ρb), definida como a relação entre a massa seca para 

U = 0 e volume saturado em água. Segundo Melo et al (1990) a densidade da madeira é 

classificada em três classes, conforme a Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Classes de variação da densidade da madeira. 

Classe Densidade Básica 

≤ 0,50 g/cm³ Leve 

0,51 – 0,72 g/cm³ Média 

≥ 0,73 g/cm³ Alta 

Fonte: Melo et al., (1990). 

 

A utilização da densidade básica é muito difundida por todo o mundo, visto que a 

madeira é um material higroscópico que, sob diferentes condições de umidade relativa e 

temperatura, adquire diferentes teores de umidade, levando a mesma amostra a diferentes 
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massas e volumes. Assim, em condições absolutamente secas, a madeira apresenta a sua 

massa real, e no máximo teor de umidade, a água ocorre na forma livre, não contribuindo para 

a variação dimensional da madeira (Vital, 1984). 

A densidade da madeira apresenta variabilidade entre as diferentes espécies florestais. 

Essas variações se devem às diferenças na espessura da parede celular, tamanho e quantidade 

proporcional de diferentes tipos de células lenhosas, bem como na quantidade de substancias 

extrativas presentes por unidade de volume. Intraespecíficamente, as variações são 

decorrentes de alterações internas nos componentes estruturais e químicos. Essas diferenças 

ocorrem em função, principalmente, da idade da árvore, genótipo e fatores edafoclimáticos, 

fisiológicos e fisiográficos (Panshin e De Zeeuw, 1980).  

Souza et al. (1986) relataram a existência de uma relação direta da densidade com 

várias áreas da ciência florestal: na tecnologia está ligada as características do produto final, 

como rendimento em celulose, resistências físico-mecânicas, produção e qualidade do carvão 

vegetal. No melhoramento florestal evidencia o potencial de seleção das espécies. No manejo 

determina o tipo de prática a ser aplicada em função do produto final, e no inventário florestal 

está ligada a produtividade da floresta em termos de quantidade de madeira seca por hectare.   

Leonello (2011) avaliou a qualidade da madeira de dois clones de Hevea brasiliensis 

(seringueira) em três condições de sanidade, e relatou que para a densidade básica não houve 

diferença significativa entre as diferentes condições de sanidade e entre os clones, assim como 

não houve diferenciação estatística para ambos os clones nas três condições de sanidade das 

árvores estudadas. 

A densidade da madeira está intimamente ligada ao seu teor de umidade, portanto, pra 

determinação dessa propriedade física, é necessário também o conhecimento da contração e 

expansão volumétrica da madeira. Sabe-se, também, que a retratibilidade total da madeira 

aumenta com sua densidade básica (Kollman e Côté, 1968), sendo importante relacionar essas 

duas propriedades. 

 

3.3.2 Teor de Umidade 

 

Toda árvore contem quantidade considerável de água, comumente denominada de 

seiva, que circulam pelos vasos absorvidas pelo solo até as folhas (seiva bruta), e depois 

retornam das folhas até raízes (seiva elaborada). A madeira das árvores vivas ou recentemente 

derrubadas apresenta alto teor de umidade. Nessas condições, os vasos, os canais da madeira, 
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os lumens das células, assim como os espaços vazios no interior da parede celular encontram-

se saturados (Galvão e Jankowsky, 1985).  

A umidade, embora não possa ser considerada como uma característica intrínseca da 

madeira, trata-se de um parâmetro que afeta o comportamento do material, influenciando 

acentuadamente nas propriedades físicas e mecânicas, quanto à trabalhabilidade, estabilidade 

dimensional, resistência mecânica e durabilidade natural, isto é, a resistência da madeira 

decresce com o aumento da sua umidade (Silva e Oliveira, 2003). As variações de umidade e 

da densidade do lenho das árvores são as principais causas dos defeitos de secagem, como o 

empenamento e fendilhamento das peças de madeira. Os tipos de madeira presentes em um 

tronco estão relacionados com as variações dessas duas importantes propriedades físicas 

(Oliveira e Sales, 2005). 

Há uma situação em que a madeira não perde nem absorve água do ambiente, ou seja, 

a umidade da madeira está em equilíbrio com a umidade relativa do ar, que é chamada de teor 

de umidade de equilíbrio. A madeira deverá sempre ser utilizada com uma umidade próxima 

ao teor de umidade de equilíbrio, pois uma vez seca a uma condição de umidade de equilíbrio 

com as condições ambientais, a madeira não irá mais apresentar problemas associados à 

retratibilidade, como empenamentos e fendilhamento. Por ser um material higroscópico, sob 

diferentes condições de temperatura e umidade relativa do ar, a madeira adquire distintos 

teores de umidade, de onde decorre que uma mesma amostra poder ter diferentes massas e 

volumes (Panshin e De Zeeuw, 1980; Galvão e Jankowsky, 1985). 

Segundo Logsdon (1998), a densidade da madeira depende de seu teor de umidade.  

Este autor relacionou a densidade aparente com o teor de umidade e observou um aumento da 

densidade aparente com o aumento do teor de umidade.  Também afirma que para comparar a 

resistência de duas espécies, ou peças, a uma determinada solicitação, é necessário 

estabelecer-se um teor de umidade de referencia, pois uma espécie de menor resistência, com 

baixo teor de umidade, pode aparentar maior resistência que uma espécie sabidamente mais 

resistente, porém com elevado teor de umidade, por exemplo, com a resistência à compressão 

da madeira de peroba (Aspidosperma peroba), que a 0% de umidade é equivalente a 1.250 

kgf/cm
2
, decrescendo para cerca de 620 kgf/cm

2
 a 30% de umidade (Galvão e Jankowsky, 

1985). 
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3.3.3  Estabilidade dimensional  

 

A estrutura e composição da madeira, bem como suas propriedades físicas e 

mecânicas variam significativamente entre espécies, entre árvores de uma mesma espécie, e 

até em partes de uma mesma árvore (Lopes et al., 2012). O estudo do comportamento das 

variações dimensionais da madeira é essencial para sua utilização na indústria, tanto na 

construção civil e confecção de móveis. As relações existentes entre densidade, umidade e 

retratibilidade são de fundamental importância para sua correta utilização (Rezende et al., 

1995).  

A retratibilidade é o fenômeno da variação dimensional da madeira, quando há 

alteração no seu teor de umidade abaixo do ponto de saturação das fibras (PSF). O princípio 

da retratibilidade se deve ao fato de as moléculas de água estarem ligadas por pontes de 

hidrogênio às microfibrilas dos polissacarídeos que formam a madeira. Quando estas são 

forçadas a sair, deixam um espaço, forçando as microfibrilas a se reaproximar, causando a 

contração da madeira. A expansão ocorre em um fenômeno inverso. Quando a água adsorvida 

pela madeira, penetra entre as microfibrilas causa o afastamento delas e o consequente 

inchamento da peça (IPT, 1985; Gonçalves, 2000; Moreschi, 2010). Uma característica 

importante para avaliar a qualidade da madeira é a retratibilidade, uma vez que pode limitar o 

seu uso em diversos segmentos, tais como pisos, instrumentos musicais, esquadrias, 

estruturas, entre outros.  

O parâmetro comumente utilizado para medir o grau de retratibilidade da madeira é o 

Coeficiente de Anisotropia (CA), definido pela razão entre a contração tangencial em relação à 

contração radial (T/R). O coeficiente de anisotropia é usado na indicação da qualidade da 

madeira quanto aos defeitos oriundos da secagem. De forma geral, quanto mais baixa esta 

razão, ou seja, quanto mais próximo de 1 (um), melhor será a trabalhabilidade da espécie 

(Nock et al., 1975; Durlo e Marchiori, 1992; Logsdon et al., 2008; Scanavaca e Garcia, 2004). 

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de anisotropia para avaliação da qualidade da madeira. 

 

Tabela 2 – Coeficiente de Anisotropia. 

Coeficiente de Anisotropia  Qualidade da Madeira 

< 1,5 Madeira muito estável 

1,6 – 2,0 Média Baixa 

2,0 – 2,5 Média Alta 

> 2,6 Madeira muito instável  
Fonte: Galvão & Jankowsky, (1985); Chies, (2005).  
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Panshin e De Zeeuw (1980) afirmaram que, a contração na direção tangencial é, 

aproximadamente, duas vezes maior que na direção radial. A contração longitudinal não é 

preocupante, pois apresenta baixos valores para todas as espécies, em torno de 1% para 

coníferas e folhosas, não constituindo problemas para fins práticos, em função dos elementos 

estruturais.  

Kollmann e Côté (1968) relatam que a diferença entre a retratibilidade tangencial e a 

radial pode ser explicada pela influência restritiva dos raios na direção radial e também pelo 

arranjo helicoidal diferente das microfibrilas nas paredes tangenciais e radiais. Uma das 

causas das propriedades anisotrópicas da madeira é a orientação das micelas, fibrilas e fibras 

que formam o tecido lenhoso. 

Para Durlo e Marchiori (1992), a magnitude da retratibilidade depende de vários 

fatores, como espécie, massa específica, porcentagem de lenho tardio, largura dos anéis de 

crescimento, teores de extrativos, bem como o tamanho e quantidade dos raios. Assim, os 

estudos sobre a madeira de espécies florestais devem ter como princípio a caracterização 

tecnológica como base científica para classificar a qualidade da matéria-prima. 

Marques et al. (2012) estudaram a densidade e a retratibilidade da madeira de pau-

brasil (Caesalpinia echinata) nativa e de reflorestamento com 10, 15, 20, 26 e 30 anos, 

relatando que estas propriedades variaram nas diferentes idades, com maior valor para 

madeira de 30 anos, próximos aos valores encontrados para a madeira proveniente de áreas 

naturais. 

 

3.3.4 Flexão Estática: Módulo de Elasticidade (MOE) 

 

As propriedades mecânicas da madeira podem ser definidas como a expressão do seu 

comportamento sob a influência de uma força aplicada (Kollmann & Cotê, 1968), da forma 

como é aplicada (Tsoumis, 1991) e variam com a espécie da madeira, com a direção da força 

à qual é submetida e com o teor de umidade abaixo do ponto de saturação das fibras (PSF) 

(Arganbright, 1971). São de grande importância para usos estruturais, como em construção 

civil, mas também para o comportamento de produtos à base de madeira para carvão e polpa 

celulósica. Elas estão correlacionadas com as características físicas, químicas e anatômicas da 

madeira (Oliveira e Sales, 2005).  

A carga aplicada a um corpo sólido induz uma força interna que tende a resistir às 

alterações no tamanho e na forma. Esta força é conhecida como tensão e é expressa em 
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quilograma força por centímetro quadrado. As alterações de tamanho e forma são conhecidas 

como deformação (Ivkovic et al., 2009). A deformação é proporcional ao carregamento 

aplicado até chegar a um ponto em que esta proporcionalidade deixa de existir. Este ponto é 

conhecido como limite de proporcionalidade. Além deste, é suficiente um pequeno 

incremento de carga para provocar a deformação irrecuperável (deformação plástica), 

chegando até a ruptura (Kollmann, 1951; Kollmann e Cotê, 1968). 

Na madeira, o limite de proporcionalidade (LP) está diretamente relacionado com a 

elasticidade, ou seja, a capacidade de o material retornar à forma primitiva (total ou parcial) 

quando retirado o carregamento aplicado (Figura 02). O limite de resistência e o 

comportamento elástico são características próprias de cada material e, na madeira, de cada 

espécie. O conhecimento destas características é adquirido por meio de ensaios convencionais 

e obedecem às recomendações estabelecidas por norma (Kollmann, 1951; Kollmann e Cotê, 

1968). Os ensaios realizados são os de Flexão Estática, Compressão Perpendicular às Fibras, 

Compressão Paralela às Fibras, Tração Paralela às Fibras, Tração Perpendicular às Fibras, 

Cisalhamento e Resistência a Dureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Relação carga-deformação para testes de flexão, tração e compressão. 

Fonte: Moreschi (2010). 

 

Geralmente os ensaios consistem na obtenção dos dados correspondentes ao 

carregamento lento e contínuo, aplicado a um corpo de prova especialmente preparado e das 

formações resultantes. No ensaio de Flexão Estática tem-se uma peça fina de madeira, com as 

fibras orientadas paralelamente ao seu comprimento. A viga é deformada em forma de arco 

circular devido à carga externa. Esta deformação provoca o encurvamento das fibras no lado 
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côncavo e um alongamento, no lado convexo, tracionadas (Carvalho, 1996). O ponto onde se 

encontra a inversão de tensão é conhecido como linha neutra.  

Para um mesmo e, determinado nível de carregamento, uma madeira de baixo módulo 

de elasticidade sofre uma maior deformação, ao contrario de outra com módulo de 

elasticidade superior. Logo, a aptidão da madeira de resistir à deformação imposta pela carga 

é expressa numericamente através do seu módulo de elasticidade (Carvalho, 1996). 

Para Scanavaca Júnior e Garcia (2004) o ensaio de flexão estática fornece informações 

úteis para o cálculo de estruturas, pois com ele é possível à determinação do módulo de 

elasticidade (MOE). O módulo da elasticidade é de grande importância na caracterização 

tecnológica da madeira, porque estima a resistência do material.  

Serpa et al. (2003) afirmam que a resistência à flexão e a resistência à compressão 

paralela às fibras variam no sentido radial e longitudinal da árvore, para todas as espécies 

estudadas. Na direção medula-casca, a resistência à flexão aumenta para todas as espécies por 

eles estudadas. Longitudinalmente, a tendência foi de ocorrerem resistências à flexão menor 

na tora do meio, que nas da base e do topo.  

Muñiz (1993), estudando a variação das propriedades mecânicas da madeira no 

sentido medula-casca em diferentes alturas no tronco, verificou que as propriedades 

decrescem com a altura em torno de 18% entre a base e a altura comercial, as mesmas 

tendências observadas na densidade básica. Enquanto Nascimento (2000), com espécies da 

Amazônia, verificou tendência em decrescer na direção longitudinal até determinada posição 

na compressão paralela. 

Haselein et al. (2000) determinaram as características estruturais da madeira de Pinus 

elliottii Engelm aos 30 anos de idade e evidenciaram, para a propriedade de flexão estática, a 

existência de diferenças significativas entre as posições próximo à medula e à casca.  

Heräjärvi (2004) determinou as propriedades de flexão estática (MOE e MOR) para as 

espécies Betula pendula e B. pubescens encontrando uma relação linear entre MOE e MOR, 

independente da espécie ou localização no tronco, onde o MOE e MOR aumentaram da 

medula para a casca e diminuíram ligeiramente da base para o topo da árvore.  

Stoker et al. (2007) determinaram o efeito de dois tratamentos de prensa de secagem, 

nas propriedades de flexão estática na madeira de Pine loblolly, e os resultados demonstraram 

que não houve diferenças práticas tanto no MOR quanto no MOE, entre os tratamentos, 

sugerindo que as propriedades são mais afetadas pela presença de madeira juvenil.  
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Sadegh e Rakhshani (2011) em seu trabalho sobre as propriedades mecânicas de 

Fagus orientalis crescendo no norte do Iran, determinaram as propriedades mecânicas 

(compressão paralela e flexão estática) e compararam com outras espécies de Fagus, 

encontrando para esta espécie propriedades mecânicas similares aos de outras espécies de 

Fagus, assim como densidade. 

 

3.3.5 Fatores que influem nas propriedades da madeira 

  

As propriedades da madeira são resultantes de um conjunto de fatores que envolvem a 

organização estrutural, higroscopicidade e composição química, as quais conferem 

características especificas natural da madeira. A finalidade principal de determinação das 

propriedades físicas e mecânicas é conhecer o comportamento da madeira para classificação 

de determinado uso final (Nascimento, 2002), assim tem-se como fatores que podem 

influenciar nas propriedades físicas e mecânicas da madeira: 

 Influência da espécie do lugar de crescimento, 

 Diferença entre cerne e alburno, 

 Quantidade de material lenhoso existente em um determinado volume de madeira, 

 Quantidade de água presente na parede celular, 

 Composição química da parede celular e a proporção dos seus componentes primários 

de diferentes células e tecidos,  

 Posição do corpo de prova 

Segundo Panshin e De Zeeuw (1980) alguns fatores destacam-se quanto à influência 

na resistência da madeira em flexão, tais como: 

 Inclinação da Grã, que trata do desvio da fibra em relação ao eixo longitudinal da 

peça. Uma amostra que apresenta fibras a um determinado ângulo do eixo longitudinal 

estará sujeita aos esforços diretos de tração ou compressão, fazendo com que os 

componentes dos esforços sejam induzidos através da grã e, consequentemente, 

tornará a madeira mais fraca nesta direção do que ao longo do seu eixo longitudinal. O 

ângulo de inclinação da grã sendo alto acarreta resultados inaceitáveis de resistência 

da madeira, porque diminui a sua resistência. 

 A densidade por ser uma característica que reflete a composição química e a 

quantidade de matéria lenhosa por peso, não se pode afirmar, de imediato, quão mais 
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densa for à madeira, mais forte será a mesma. Uma vez que a organização estrutural 

exerce influencia na resistência, podendo as suas propriedades mecânicas ser 

aumentadas ou diminuídas quando submetidas a determinados tipos de esforços.  

 Teor de umidade exerce grande influencia nas características físicas e mecânicas da 

madeira. Quando se deseja aumentar a resistência mecânica de uma madeira verde é 

necessário submete-la a secagem, porque à medida que a água é removida nas 

paredes celulares, a madeira vai se contraindo e, com isso, as microfibrilas vão se 

aproximando, resultando no aumento das propriedades de resistência. 

 

3.4  MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA MADEIRA 

 

3.4.1 Método destrutivo  

 

Denomina-se ensaio destrutivo qualquer tipo de ensaio no qual o corpo de prova fique 

inutilizado após a realização do mesmo, ou seja, ocorram alterações permanentes nas 

propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais (Callister Júnior, 2007). No ensaio 

de tração, por exemplo, que é um dos métodos mais comuns de ensaios mecânicos 

destrutivos, utilizado para determinar o módulo de elasticidade de um material, o corpo de 

prova sofre uma tensão que tende a alongá-lo ou esticá-lo até que ocorra a rachadura.  

Segundo Callister Júnior (2007), muitos outros tipos de ensaios destrutivos ainda são 

comumente utilizados. A possibilidade de realização mediante um ensaio não destrutivo, onde 

o material em questão não sofra nenhum tipo de dano e, portanto, seja utilizado normalmente, 

desperta grande interesse. Nesse caso, leva-se em consideração vantagens como a economia 

de tempo e dinheiro, facilidade de execução, precisão nas medidas, dentre outras. 

Para Puehringer (2002) um valor médio exato das propriedades só poderia ser obtido 

testando todas as árvores de uma espécie. Como isto não é viável foi criado métodos de 

amostragem com base estatística. Estes métodos utilizam amostras relativamente pequenas, 

diminuindo assim os custos das pesquisas sem prejuízo para a precisão e o valor dos 

resultados.  

O mesmo autor afirma que a norma COPANT é a mais econômica em relação ao 

tamanho da amostra do corpo de prova. No teste de flexão estática, por exemplo, a diferença é 
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grande: pela COPANT o corpo de prova mede 2 x 2 x 30 cm, pela ASTM mede 5 x 5 x 76 cm 

e pela ABNT NBR 7190 mede 5 x 5 x 115 cm, com unidade de medida em PASCAL. 

 

3.4.2 Método não destrutivo 

 

A avaliação não destrutiva de materiais é a ciência que identifica as propriedades 

físicas e mecânicas de um material qualquer, e verifica a existência ou não de 

descontinuidades ou defeitos, por meio de princípios físicos definidos, sem alterar suas 

características físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais e sem alterar sua capacidade de 

uso futuro (Candian, 2007; ABENDE, 2011), fornecendo informações para tomar decisões a 

respeito das aplicações apropriadas para o material avaliado (Ross et al., 1999). A avaliação 

não destrutiva da madeira teve origem da necessidade da prática de resolver problemas sem 

destruir a integridade do objeto sob inspeção (Bucur, 2003). Assume ainda, um importante 

papel, pois permite obter e analisar o maior número de informações sobre o material além de 

estabelecer critérios práticos de classificação e caracterização (Carrasco e Azevedo Júnior, 2003). 

A caracterização das propriedades da madeira é fundamental para compreensão do 

comportamento dos materiais e o desempenho em condições operacionais. A avaliação não 

destrutiva da madeira é realizada com inspeção industrial, largamente utilizada para 

selecionar madeiras usadas com aplicação especifica como suporte de carga. Até hoje, este 

método é extensivamente usado para classificação de produtos de madeira, como madeira 

serrada, postes e madeira compensada e para detectar degradação biológica nestes produtos 

(Bucur, 2003).  

A hipótese fundamental para avaliação não destrutiva de produtos de madeira foi 

inicialmente proposta por Jayne (1959), citado por Pellerin (1965). Jayne verificou que, as 

propriedades de armazenamento e dissipação de energia da madeira podem ser medidas pelos 

mesmos mecanismos que determinam as propriedades mecânicas deste material. Estas 

propriedades, especialmente o módulo de elasticidade (MOE) e o módulo de ruptura (MOR) 

são relacionados nesta teoria, como a energia armazenada (MOE) e como a dissipação de 

energia (MOR). Em seus estudos, Jayne conseguiu demonstrar uma relação entre a energia 

potencial e as propriedades de dissipação na madeira, propondo que a armazenagem e 

dissipação de energia, e as propriedades da madeira, podem ser obtidas não destrutivamente 

por uma grande variedade de técnicas estáticas e dinâmicas. 
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O desenvolvimento de métodos científicos não destrutivos tornou-se possível no início 

do século 20 com o desenvolvimento da teoria da elasticidade com instrumentos de 

mensuração das propriedades da madeira. O interesse dos cientistas centrou-se inicialmente 

na determinação do módulo de elasticidade por métodos estáticos (Kollmann, 1951). 

As primeiras pesquisas relativas à aplicação de ensaios não destrutivos na 

determinação das propriedades físicas e mecânicas da madeira foram realizadas na década de 

1950, nos Estados Unidos. Embora países como Suíça, Romênia, Alemanha, Japão e Reino 

Unido, também se destaquem nesse cenário (Targa et al., 2005). No Brasil, essa técnica 

começou a ser estudada a partir dos anos 1980 no Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, sendo um dos trabalhos precursores com espécies da Amazônia, realizado por Van 

der Slooten e De Paula (1984), utilizando stress wave timer na avaliação de vigas estruturais. 

Essas técnicas ainda não são muito frequentes no país, mas vêm crescendo, principalmente em 

universidades e grandes centros de pesquisa, contribuindo para qualificação da madeira, tanto 

em termos de madeira beneficiada, madeira em tora e árvores ainda no campo (Chies e Matos, 

2003). 

Segundo Wang et al. (2007), significativos esforços vem sendo direcionados para o 

desenvolvimento de uma tecnologia consistente de avaliação não destrutiva, capaz de predizer 

com eficácia propriedades intrínsecas da madeira. Pellerin e Ross (2002) e Stangerlin et al. 

(2008) afirmam que o uso de ferramentas com tecnologias acústicas tornou-se 

expressivamente aceitável nas indústrias de produtos florestais, para o controle de qualidade e 

classificação de produtos em linha de produção       

Bucur (2006) afirma que há grande interesse em determinar a saúde e as características 

da árvore em pé. Propriedades da árvore como a resistência, podridão interna, distribuição de 

defeitos e variação de densidade estão guiando as atividades de pesquisa no campo dos 

ensaios não destrutivos. Algumas dessas propriedades podem ser estimadas pelas assim 

chamadas medidas pouco intrusivas, como o corte de galhos, a retirada de amostras de 

incremento do tronco e o uso do resistógrafo. Porém, o grande trunfo sempre será predizer as 

propriedades da madeira por técnicas não destrutivas (Bucur, 2006). 

Em relação a produtos e subprodutos florestais, Bucur (2003) relata que durante os 

últimos 20 anos, tem havido um crescente interesse no desenvolvimento de métodos 

automáticos de avaliação de qualidade de toras e madeira serrada, e na determinação do 

procedimento ideal para afiação e corte na indústria madeireira, onde o principal interesse 
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para a inspeção da estrutura interna de toras está relacionado com a melhoria do rendimento, 

grau e volume na serraria. 

A vantagem que o método não destrutivo apresenta sobre o método tradicional é: i) a 

possibilidade de utilização posterior da peça testada; ii) a rapidez de aplicação do método; iii) 

a confiabilidade dos valores apresentados que permitem o sortimento peça a peça; e iv) uma 

garantia das suas propriedades físico-mecânicas individuais e do conjunto de peças. Esses 

fatores contribuem para uma economia financeira e de matéria-prima (Puehringer, 2002). 

Chies e Matos (2003) citam algumas técnicas não destrutivas que recebem crescente 

atenção de pesquisadores ligados ao setor industrial, tais como, emissão acústica, métodos 

elétricos, métodos magnéticos, radar, métodos sônicos, métodos esclerométricos, termografia, 

tomografia acústica e ensaios ultrassônicos.  

Entre as técnicas de avaliação não destrutiva da madeira Lima et al., (2002) citam o 

trado de incremento, trado mecânico, raio-x, ultra-som, resistógrafo, pilodyn e o 

extensômetro. 

Galligan (1964) realizou uma revisão sobre os métodos não destrutivos baseados em 

princípios mecânicos e salientou o método de emissão de ondas acústicas, pelos excelentes 

resultados obtidos em estudos de alguns pesquisadores da época. 

Utilizando emissão de ondas acústicas, raio-x, tomografia e impulsos de radar, Schad 

et al., (1996) avaliaram a madeira com ênfase na detecção de defeitos, com áreas degradadas, 

nós e espaços vazios em madeiras macias (softwood), que afetam a qualidade e o tempo de 

processamento da madeira. 

   

3.4.2.1  Stress Wave Timer  

 

O Stress Wave Timer (temporizador de onda de tensão) modelo 239A é usado para 

medir o tempo de propagação sonora em uma distância, sendo aplicado em estruturas de 

madeiras, tais como, árvores vivas, toras, estruturas à beira-mar, painel de fibras orientadas, 

vigas, estacas e postes, com finalidade de encontrar deterioração (descontinuidade), a partir da 

mensuração da velocidade da onda de tensão percorrida (METRIGUARD, 1997). 

Este aparelho mede com precisão e exibe tempo de propagação de ondas de tensão ou 

velocidade do som através de uma espécie. O tempo de propagação da onda de tensão é um 

excelente indicador das propriedades mecânicas dos produtos de madeira e a base de madeira 

(METRIGUARD, 1997). O aparelho é constituído por uma unidade portátil, movida à bateria 
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de 9 volts, leve e durável, acondicionada em um caixa apropriada.  Uma série de acessórios 

está disponível para auxiliar no uso do aparelho, tais como, o martelo de impacto, um 

conjunto de grampos (pêndulos) e acelerômetros. 

O stress wave timer é um dos aparelhos mais populares utilizados para madeira e 

compostos de madeira. Neste método, a aplicação e a medição da onda de tensão consistem 

no posicionamento de dois transdutores acelerômetros sobre o material a ser avaliado. Uma 

onda acústica é induzida ao material através do choque de um martelo ou pêndulo. Quando a 

onda alcança o acelerômetro de partida, uma contagem de tempo, em microssegundos, é 

iniciada no equipamento. Quando esta onda atinge o acelerômetro de parada, a contagem de 

tempo cessa e o aparelho registra o tempo decorrido de trânsito da onda de tensão, entre os 

acelerômetros, através do material. Os tempos registrados em microssegundos são utilizados 

para o cálculo da velocidade de propagação das ondas (Schad et al., 1996; METRIGUARD, 

1997; Puehringer, 2002; Shimoyama, 2005; Castelo, 2007). 

Chies e Matos (2003) estudaram três métodos de avaliação não destrutiva para a 

avaliação e classificação de peças de madeira, objetivando verificar as disparidades e 

semelhanças entre os métodos do Stress Wave Timer, do Ultrassom (Grindosonic) e do Stress 

Grade Machine. Foram encontradas diferenças estatísticas entre os métodos, sendo que o 

método não destrutivo de avaliação utilizando o aparelho Stress Wave Timer mostrou-se o 

mais prático, de fácil manuseio e aplicação e que não sofre interferência por parte do operador 

e por parte de fatores externos. 

Brashaw et al. (1996) utilizando o stress wave timer desenvolveram trabalho para a 

medição das velocidades de propagação das ondas em tábuas na condição verde e na umidade 

de equilíbrio, observando forte correlação entre as duas situações. 

 

3.4.2.2  Tomógrafo de impulso 

 

A palavra tomografia vem do grego tomos (seção) + grafia. Tomografia, portanto, 

refere-se a qualquer técnica que permita a visualização da seção transversal de um objeto. A 

tomografia é um tipo de ensaio não destrutivo, possibilitando visualizar o interior de um 

corpo sem a necessidade de abri-lo (Kak e Slaney, 1988). Existem diversos tipos de 

tomografias e cada uma baseia-se em um princípio físico diferente. A tomografia de raio-X, 

por exemplo, tem como fundamento a atenuação sofrida por um feixe de raio-X ao atravessar 
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um objeto. Outros tipos conhecidos são a Tomografia de emissão, a Tomografia de ultrassom, 

a Tomografia de impedância elétrica, entre outras.  

A tomografia de impulso baseia-se no princípio da cronometragem de ondas 

mecânicas para reconstrução de seções transversais do tronco e galho das árvores, por meio de 

informações fornecidas pela passagem de energia através da madeira, tornando possível 

delimitar e quantificar o lenho deteriorado. A imagem da estrutura interna do lenho gerada 

pelo tomógrafo de impulso, em resposta a diferença da velocidade de transmissão das ondas 

sonoras, pode ser correlacionada com as propriedades físico-mecânicas (densidade, módulo 

de elasticidade, umidade, entre outros). Possibilita determinar a percentagem de cerne e 

alburno, nós, podridão do lenho, excentricidade da medula, entre outros (RINNTECH, 2005; 

Bucur, 2006; Pereira et al. 2007; PICUS, 2009). 

O tomógrafo de impulso é um equipamento composto por sensores, que são fixados a 

uma seção transversal da árvore, e recebem pancadas de martelo para produção do pulso 

(onda mecânica) que viajará através da madeira. O tempo de percurso do pulso entre os 

sensores é cronometrado, e o software que gerencia os deslocamentos calcula a velocidade da 

onda mecânica. O gráfico de superfície da seção transversal, ou imagem tomográfica, é 

produzido por meio dos valores de velocidade das ondas mecânicas calculadas (RINNTECH, 

2005). 

Alguns trabalhos foram realizados objetivando comparar a eficiência da Tomografia 

com outros métodos de avaliação interna de árvores, tais como os de Nicolotti et al. (2003), 

comparando tomografia elétrica, ultrassom e georradar com penetrometro tradicional em 

árvores de Platanus hybrida Brot., concluíram que a tomografia foi eficiente na detecção de 

áreas com defeito interno. Martinis et al. (2004) utilizaram o resistógrafo e tomografia por 

ultrassom na detecção de podridão interna do tronco de árvores de Fagus sylvatica. 

Gilbert e Smiley (2004) utilizando o tomógrafo de impulso testaram a capacidade e 

precisão na detecção de apodrecimento de tronco em indivíduos de Quercus Alba e Caria 

spp., mostrando correlação com a avaliação visual, com erro de 3 a 8% na imagem produzida.  

Os autores ressaltam que a utilização da tomografia de impulso representa um avanço em 

relação a outros métodos, uma vez que possibilita a visualização de uma seção transversal 

completa, permitindo a correta interpretação de lesões irregulares. 

Wang e Allison (2008) avaliaram a precisão da tomografia de impulso ao compará-la 

com avaliação visual e leituras lineares de medição com stress wave timer em dois indivíduos 
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centenários de Quercus rubra, indicando que o método identificou a localização e magnitude 

aproximada dos tecidos lesionados nos indivíduos avaliados. 

Pereira (2009) correlacionou dados de velocidade da onda e de densidade aparente, 

obtidos a partir de amostras de tronco de 3 espécies: Eucalyptus saligna Sm. (Eucalipto), 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake (Guapuruvu), Caesalpinia echinata Lam. (Pau-brasil). 

Os resultados mostraram haver grande semelhança entre os dados da tomografia de impulso e 

os dados da densitometria de Raio-X.  

Rollo (2009) concluiu que os resultados da análise do lenho de árvores sadias por 

tomografia de impulso foram melhores, em relação ao uso do resistógrafo. Amodei et al. 

(2010) verificaram que a tomografia de impulso permitiu identificar regiões deterioradas do 

lenho de Tectona grandis. Uliana (2010) analisando o lenho de árvores vivas de Manilkara 

huberi identificou correlação da imagem gerada pelo tomógrafo de impulso com a qualidade 

do fuste após o corte.  

Diversas literaturas relacionam a velocidade de propagação da onda na amostra com 

suas propriedades físicas e mecânicas, como módulo de elasticidade, densidade e umidade 

(Gonçalvez et al., 2001; Carrasco e Azevedo Júnior, 2003; Oliveira e Sales, 2005; 

RINNTECH, 2005; Bucur, 2006). A velocidade de propagação das ondas mecânicas, a 

densidade e o módulo de elasticidade tendem a aumentar com a diminuição da umidade, 

ocorrendo mais intensamente abaixo do ponto de saturação das fibras (PSF) (Oliveira e Sales, 

2005). As maiores velocidades são geralmente alcançadas em espécies de madeira de maiores 

densidades e menores teores de água. Portanto, as características físico-mecânicas da madeira 

são afetadas com menor intensidade abaixo do PSF (Bucur, 2006). 

Para os autores Nicolotti et al., (2003), Gilbert e Smiley (2004) e Martinis et al., 

(2004), os trabalhos com a tomografia mostrou-se um método eficaz, preciso e que traz 

maiores informações do estado interno das árvores que os outros aparelhos. Uma vez que 

propicia uma visão da seção transversal completa dos indivíduos e possibilita a localização 

exata da área afetada. 

 

3.4.2.3  Módulo de Elasticidade Dinâmico (MOEd) 

 

Diversos princípios que utilizam a propagação das ondas de tensão têm sido 

pesquisados para uso como ferramentas de testes não destrutivos. A velocidade de propagação 

de uma onda de tensão induzida e sua atenuação no material são os principais parâmetros 
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analisados nesses casos (Ballarin et al., 2010). Rocha (2003) afirma que o método de ensaio 

fundamenta-se de forma simplificada na teoria de propagações unidirecionais das ondas em 

um meio homogêneo e elástico (Figura 03). 

 

 

 

 

 

              Figura 03 - Barra elástica submetida a um impacto. 
Fonte: Rocha (2003) 

 

Segundo METRIGUARD (1997), as propriedades do material a ser medido afetam a 

forma da onda de tensão, e deste modo, o tempo da passagem da onda. O tempo registrado em 

microssegundo é o princípio do stress wave timer e são então, utilizados no cálculo da 

velocidade. Através das velocidades de propagação das ondas de tensão medidas e da 

densidade do material, determina-se o módulo de elasticidade dinâmico (MOEd). 

De acordo com Bodig (2001) a quantificação da velocidade do som através do 

material, que é muitas vezes usada para expressar o módulo de elasticidade dinâmico (MOEd), 

é muito comum para produtos de madeira, por ser um processo de fácil conversão. Isto é 

explicado pela simplicidade dos equipamentos e pela facilidade de análise de dados.  

  

3.5 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PROPAGAÇÃO DE ONDA 

 

Segundo Mendes (2015) e Souza (2015), a onda é uma perturbação que se propaga no 

espaço ou em meio materiais, transportando energia. Elas são classificadas em relação à 

natureza, direção e energia de propagação. As ondas podem ser classificadas em dois tipos.  

a) Ondas mecânicas: são as ondas que se propagam em meios materiais. Por exemplo: as 

ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas etc. A descrição do comportamento 

desse tipo de onda é feita pelas Leis de Newton. 

b) Ondas eletromagnéticas: são resultados da combinação de campo elétrico com campo 

magnético. Sua principal característica é que não precisam de um meio material para 

propagar-se. São exemplos desse tipo de onda a luz, os raios X, as micro-ondas, ondas 

de transmissão de sinais, entre outras. Essas Leis são descritas pelas Equações de 

Maxwell. 



46 
 

 
 

Para Nogueira (2003) dois tipos de ondas podem ser reconhecidas nos sólidos: ondas 

de volume e ondas de superfície. As ondas de volume podem ainda se subdividir em ondas de 

compressão (longitudinal) e ondas de cisalhamento (transversal). São classificadas quanto à 

direção de vibração.  

a) Transversal: quando as partículas do meio de propagação vibram perpendicularmente 

à direção de propagação da onda. Um exemplo desse tipo de onda é a luz. 

b) Longitudinal: quando as partículas do meio de propagação vibram na mesma direção 

em que a onda se propaga, como é o caso das ondas sonoras. 

De acordo com Vitorino (2010), as ondas longitudinais (P) fazem um sólido vibrar 

paralelamente à direção da onda, tal como um elástico em contração. Verifica-se 

alternadamente uma compressão seguida de uma distensão com amplitudes e períodos baixos, 

impondo aos corpos sólidos elásticos alterações de volume (contudo não há alteração na 

forma). A velocidade de propagação deste tipo de ondas varia com o meio em que se propaga. 

As ondas transversais (S) significam que um corpo é deslocado perpendicularmente à 

direção de propagação como num chicote. São mais lentas que as ondas P, com velocidades 

de propagação entre 2000 e 5000 m/s, sendo as segundas a chegar (Figura 04). As ondas S 

propagam-se apenas em corpos sólidos, uma vez que os fluidos (gases e líquidos) não 

suportam forças de cisalhamento. A sua velocidade de propagação é cerca de 60% daquela 

das ondas P, para um dado material. A amplitude destas ondas é várias vezes maiores que a 

das ondas P (Vitorino, 2010). No caso das ondas de superfície, a polarização ocorre de 

maneira elíptica no plano perpendicular à superfície ensaiada e paralela à direção de 

propagação (Bucur, 1995).  

 

 

 

 

 

 
 

   

 

Figura 04 – Diagrama mostrando a propagação de ondas de volume, tipo P e S. 
Fonte: Vitorino, (2010) 

 

Os principais tipos de ondas para a determinação das propriedades da madeira são as 

de volume e as de superfície (Bucur, 1984). Gonçalvez et al. (2001) afirmam que as ondas se 
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propagam com velocidades que dependem da direção de propagação e das constantes elásticas 

do material.    

Quando uma onda longitudinal se propaga ao longo da direção das fibras da madeira, 

os comprimentos de onda e o comprimento das células são da mesma ordem de grandeza. A 

propagação ocorre, dessa forma, no regime de dispersão estocástico. Por outro lado, ao longo 

das direções radial e tangencial (Figura 05), os comprimentos de onda são consideravelmente 

maiores que as dimensões médias das células e a propagação ocorre, provavelmente, dentro 

de um regime de dispersão conhecido como dispersão de Rayleigh (Bucur, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Esquema de propagação de onda de volume na madeira nos sentidos (A) 

transversal, (B) tangencial e (C) radial (adaptado pelo autor) 

 

Ao longo da direção dos “raios”, os mecanismos de dissipação de energia acústica 

estão relacionados, principalmente, à reflexão ou à difração da onda nas extremidades dos 

elementos anatômicos. Em geral, na direção dos raios, os valores de atenuação são 

relativamente pequenos, enquanto os valores de velocidade são os mais altos possíveis, em 

razão da continuidade entre os elementos anatômicos e da alta cristalinidade das microfibrilas 

celulósicas (Bucur, 2006). A dispersão da onda pode ocorrer em função da geometria do 

corpo-de-prova, da natureza do material, da dispersão da energia do material durante a 

propagação (atenuação da onda), entre outros. 

 

 

A 

B 
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3.5.1 Fatores que influenciam a propagação da onda na madeira 

 

a) Teor de Umidade 

 

Da mesma forma que o teor de umidade afeta as propriedades mecânicas da madeira 

nos ensaios estáticos, ele o faz nas propriedades mecânicas via ensaios dinâmicos (Nogueira, 

2003). Em relação à variação da rigidez da madeira com a umidade, também possui um ponto 

crítico correspondente ao ponto de saturação das fibras (PSF), para valores de umidade abaixo 

desse ponto. A rigidez da madeira diminui conforme o conteúdo de umidade aumenta. 

Entretanto, para valores de umidade superiores ao PSF, a rigidez aumenta à medida que o 

conteúdo de umidade aumenta (Bucur, 2006) 

O ponto de saturação das fibras situa-se numa faixa entre 22 e 30% de umidade, 

variando de espécie para espécie. A partir desse ponto, é que ocorrem as alterações na 

estrutura da madeira, tais como as contrações. A partir do PSF, as células da madeira 

preenchem-se com água livre e a velocidade tende a estabilizar-se, uma vez que a presença da 

água em grande quantidade aumenta a atenuação das ondas de tensão. Até o ponto de 

equilíbrio, o mecanismo de atenuação está relacionado às características da parede celular. Do 

ponto de equilíbrio ao ponto de saturação das fibras, a atenuação da onda de tensão se dá no 

contorno do elemento anatômico e acima do ponto de saturação das fibras a dispersão se dá 

em função da porosidade (Bucur, 1988; 1994; 2003; 2006). 

 

b) Densidade da madeira 

 

A densidade da madeira, assim como a rigidez, é sensivelmente afetada pelo teor de 

umidade. Portanto, as maiores velocidades são geralmente alcançadas em espécimes de 

madeiras com maiores densidades e menores teores de umidade (Carrasco e Azevedo Júnior, 

2003). Estes autores consideram que o aumento da densidade decorre da maior deposição de 

celulose na face interna da parede celular; esta deposição acarreta aumento mais significativo 

nos valores de rigidez do que nos valores de densidade da madeira. Dessa forma, mesmo que 

haja aumento da densidade, a velocidade não diminui, pois é compensada pelo aumento da 

rigidez. 
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c) Natureza biológica da madeira  

 

O fenômeno de propagação de ondas ultrassônicas em madeiras, em escala estrutural, 

pode ser melhor compreendido usando-se um modelo acústico simplificado. Neste modelo, os 

elementos anatômicos são considerados “tubos” constituídos por uma substância cristalina, ou 

seja, a celulose, embutidos em uma matriz de substância amorfa de hemicelulose e lignina. 

Portanto, a madeira sólida é constituída por uma fileira retangular de “tubos” embutidos em 

uma matriz. A orientação longitudinal destes “tubos” é levemente alterada pelos elementos 

horizontais ou raios medulares (Bucur, 2006). As maiores atenuações e as menores 

velocidades ocorrem na direção tangencial, em virtude da descontinuidade dos elementos 

estruturais e da presença de lignina, substância amorfa e inelástica, ao longo da direção de 

propagação da onda (Carrasco e Azevedo Júnior, 2003). 

 

d) Dimensões da seção transversal e comprimento do corpo-de-prova 

 

Em virtude da madeira constituir-se num material visco-elástico, o pulso ultrassonoro 

que se propaga em seu interior é decomposto em componentes de frequências, que se 

propagam em velocidades que lhe são próprias (Herzig apud Nogueira, 2003). As equações 

gerais apresentadas nos estudos sobre propagação de ondas em meio sólido partem do 

princípio ideal de que o comprimento da onda é muito superior às dimensões da seção 

transversal do corpo pela qual essa onda atravessa. Segundo Frederick apud Nogueira (2003), 

para que a equação da velocidade (02) não seja afetada, o meio no qual a onda se propaga, 

deve ser infinito, ou seja, quando a barra possuir comprimento muitas vezes superior ao 

comprimento da onda que a perturba a influência das condições de contorno são 

negligenciadas. Isso não acontece, por exemplo, numa barra circular, cujo diâmetro tenha a 

mesma ordem de grandeza do comprimento da onda. 

 

3.6 ANÁLISE DE CLUSTER (AGRUPAMENTO)  

 

Consiste em um conjunto de técnicas que objetivam identificar e agrupar objetos 

segundo a similaridade sobre algum atributo ou característica particular que possuem, 

possibilitando uma melhor análise dos dados e a identificação de padrões de comportamento. 
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Visa uma melhor organização dos dados em grupos ou classes, facilitando sua compreensão e 

interpretação. Trata-se de uma classificação por similaridade, tendo como princípio básico a 

busca da maximização de semelhança intraclasses e maximização de diferenças interclasses 

(Alencar, 2009; Carvalho et al. 2006).  

Um conceito fundamental na análise de Cluster reside na escolha de um critério para 

medir a distância entre objetos ou quantificar sua similaridade (Alencar, 2009). Segundo 

Azambuja (2005), para se construir um simples grupo a partir de um conjunto de elementos é 

necessário utilizar algum critério de proximidade ou tipo de medida que possibilite a 

comparação entre os componentes desse conjunto, tornando possível verificar se um dado 

elemento A é mais parecido com B do que com C.  

Alencar (2009) relata que é necessária a definição de um coeficiente de mensuração 

que quantifique a distância entre os objetos da análise e mostre quanto dois elementos de um 

conjunto são similiares. Esses coeficientes são denominados: Coeficiente de Similaridade ou 

Parecença e Coeficiente de Dissimilaridade. O Coeficiente de Similaridade é aquele cujo 

maior valor observado represente a maior proximidade, como é o caso do Coeficiente de 

Correlação. O Coeficiente de Dissimilaridade indica que quanto maior for o valor observado 

menor é a proximidade e menos parecidos são aqueles objetos (Alencar, 2009; Linden, 2009). 

Em geral, os coeficientes de dissimilaridade, como é o caso da Distância Euclidiana, são mais 

adequados para as variáveis quantitativas (Bassab et al, 1990), 

A Distância Euclidiana é o coeficiente de dissimilaridade mais conhecido e mais 

utilizado para indicar a distância entre objetos da análise. Trata-se, objetivamente, da distância 

geométrica entre dois pontos no espaço. Cada observação é tomada como sendo um ponto e o 

cálculo do coeficiente representa a distância física entre cada uma delas. Apresenta 

simplicidade de cálculo e a distância entre quaisquer dois objetos não são afetados pela 

inserção de outros objetos ao conjunto de dados de análise. No entanto é conveniente que os 

dados sejam padronizados para que se evitem erros provocados pelas diferenças de escala 

associadas a dimensões (Alencar, 2009).  

O número de técnicas e algoritmos para a formação de agrupamentos é grande e 

diversificado (Alencar, 2009). Segundo Bassab et al. (1990) existem três grandes técnicas 

voltadas para a formação de agrupamentos: a) Técnicas Hierárquicas, nas quais os objetos, 

ou observações, são classificados em grupos em diferentes etapas produzindo uma árvore de 

classificação; b) Técnicas de Partição, nos quais os grupos obtidos produzem uma partição no 
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conjunto de objetos e c) Técnicas de Cobertura, nos quais os grupos formados recobrem o 

conjunto de objetos embora possam também se sobrepor.  

As Técnicas Hierárquicas são utilizadas na análise de agrupamentos logo depois que 

ocorre a formação de um grupo, no momento de reconstrução da Matriz de Distâncias 

(Alencar, 2009). Cada um dos elementos que participarão do processo é considerado como 

um grupo e estará se juntando a outro elemento ou outro grupo, de acordo com os valores 

calculados presentes na Matriz de Distâncias. Ao final do processo todos os elementos são 

reunidos em um único grupo (Azambuja, 2005).  

Nas técnicas hierárquicas, não se sabe, preliminarmente, a quantidade de grupos que 

serão formados. Diferentes técnicas podem formar diferentes quantidades de grupos. Isso 

pode ser útil como levantamento preliminar, feito na fase exploratória da análise. Alencar 

(2009) destaca ainda algumas técnicas, também chamadas na literatura de métodos 

hierárquicos, sendo estes: a) Método das médias das distâncias (Average Linkage); b) Método 

da ligação simples (Single Linkage); c) Método da ligação completa (Complete Linkage); e d) 

Método do centróide (Centroid Distance). 

No caso do método da ligação completa (Complete Linkage), Alencar (2009) afirma 

que a similaridade é definida pelos objetos de cada grupo que menos se parecem. Quando é 

aplicado para fornecer a distância entre conjuntos de elementos, ele seleciona a distância que 

corresponde à maior diferença entre os elementos de grupos distintos. Este método forma 

grupos mais homogêneos. Johnson e Wichem apud Alencar (2009) ressaltam que é um 

método que produz grupos que não se modificam mesmo quando outro coeficiente é adotado 

para o cálculo de distâncias, mantendo a ordenação das distâncias.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo está localizada no município de Manaus, na Estação Experimental de 

Silvicultura Tropical do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (E.E.S.T/INPA) – 

Núcleo ZF-2, no km 23 da estrada vicinal ZF-2 do Distrito Agropecuário da Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), com acesso pelo km 50, M/E da Rodovia BR-174, 

Manaus – Boa Vista (PELD, 2015), sob às coordenadas geográficas com latitude  2º38'14.60” 

S e longitude 60º9'22.37” W (Figura 06). 

Figura 06 – Mapa de localização da área de estudo: Estação Experimental de Silvicultura 

Tropical - ZF2, Manaus/AM. 

 

Esta área é coberta por floresta tropical úmida de terra firme da Amazônia, ou 

Floresta Densa Tropical, segundo a classificação RADAMBRASIL (PELD, 2015). Segundo a 

classificação climatológica de Köppen o clima da área é do tipo Afi, pertencente ao grupo de 

clima tropical chuvoso, com temperatura média de 26ºC (máxima 39ºC e mínima 19ºC). A 

precipitação anual média é de 2.000 mm/ano, sendo a estação chuvosa de dezembro a maio e 

a estação seca de junho a novembro (Ribeiro, 1976; PELD, 2015). 
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4.2  DELIMITAÇÃO DA ÁREA E SELEÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

Selecionou-se aleatoriamente uma área de 01 hectare, sendo delimitada com 50 m de 

largura x 200 m comprimento, com picadas de orientação subdividas em 12,5 m (Figura 07 – 

A). Nesta área foram inventariados todos os indivíduos arbóreos com DAP  ≥ 25 cm, 

conforme previsto nos objetivos do projeto INCT - Madeiras da Amazônia. Foram excluídos 

os indivíduos que apresentavam sapopema acima do diâmetro a altura do peito, para evitar 

interferência durante utilização dos aparelhos. Utilizou-se como instrumento de medição uma 

fita métrica. As árvores selecionadas foram identificadas com placas com numeração 

especifica no fuste (Figura 07 - B). Foi realizada análise visual do estado de sanidade de cada 

árvore, sendo coletadas informações a respeito de ataque de insetos, como coleópteros, cupins 

e até mesmo a presença de fungos.  

Figura 07 – (A) Croqui do delineamento amostral da parcela de 1 hectare e suas subparcelas; 

(B) Indivíduos selecionados e identificados com placas. 

 

Os indivíduos identificados foram mapeados por meio de coordenadas geográficas 

com auxilio de GPS modelo Garmin MAP 62s (Figura 08). Foram inventariados no total 119 

(cento e dezenove) árvores, pré-identificadas no campo por um “parataxônomo” – 

profissional responsável pela identificação de espécies florestais. 
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Figura 08 – Mapa com a distribuição geográfica das árvores inventariadas na parcela. 

 

A partir do inventário realizado, procedeu-se a seleção dos indivíduos. Foram 

consideradas as espécies de maior frequência na área e com maior número de repetição, para 

realização dos ensaios, a partir da metodologia não destrutiva. Também se avaliou a situação 

da área na parcela, para o corte e arraste das árvores, evitando-se áreas com declive, uma vez 

que havia árvores em locais de difícil acesso para realização do arraste.  

Foram selecionadas aleatoriamente 19 árvores para exploração, com base nas 

considerações definidas na seleção dos indivíduos. Amostras foram coletadas de material 

botânico e prensadas em jornal para confecção de exsicatas, sendo transportadas até o 

Herbário do INPA para identificação. Também foram coletadas amostras (cunhas) de 

madeira, de tamanhos aleatórios - dependo do diâmetro da árvore, para identificação 

anatômica das espécies no Laboratório de Anatomia da Madeira do INPA (Figura 09).   

Figura 09 – (A) Amostra de material botânico coletado; (B) Amostra de madeira para 

identificação anatômica. 
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4.3 AVALIAÇÃO NÃO DESTRUTIVA NAS ÁRVORES EM PÉ 

  

A avaliação não destrutiva foi realizada nas 19 árvores, por meio de ensaios, a partir 

da aplicação de dois equipamentos. O primeiro fundamentou-se no uso do stress wave timer e 

o segundo com o uso do Tomógrafo de impulso. Ambos os aparelhos tem como princípio a 

propagação de emissão de ondas de tensão. 

  

4.3.1 Ensaio por onda de tensão com stress wave timer  

  

Utilizou-se o stress wave timer, modelo 239-A, marca Metriguard. O aparelho é 

composto de acelerômetro, sistema de garras e pêndulo, martelo de impacto e transdutor 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – (A) stress wave timer, Modelo 239-A; (B) Transdutor Piezoelétrico; (C) Martelo 

de impacto; (D) Conjunto de garras e pêndulo. 

 

Neste método, segundo recomendação de Puehringer (2002), a casca foi retirada da 

árvore, no local de recepção e emissão de ondas, para que o ensaio ocorresse diretamente na 

madeira, e para evitar a interferência da mesma sobre as ondas de tensão.  

Com auxílio do martelo (transdutor de saída) foi aplicado um impacto diretamente na 

madeira, sendo recebido pelo transdutor piezoelétrico de chegada, que absorveu as ondas de 

tensão geradas pelo impacto. Quando a onda de tensão induzida pelo impacto alcançava o 

acelerômetro, era registrada no visor digital a contagem de tempo em microssegundos, que 

corresponde ao tempo transcorrido pela onda entre os dois transdutores, através do material. 

Com este sistema, realizou-se a medição do tempo de propagação das ondas de tensão nas 19 
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árvores selecionadas. As medições foram realizadas nas árvores em pé, na altura do DAP e a 

20 cm do solo nos sentidos transversal, longitudinal e diagonal, com quatro repetições em 

cada sentido, conforme ilustra a Figura 11.   

Figura 11 – Medições realizadas nas árvores com aparelho stress wave timer nas seções (A) 

Diagonal; (B) Longitudinal; (C) Transversal  

 

Para o cálculo da velocidade de propagação da onda de tensão na madeira, foi 

utilizada a fórmula da velocidade (1). Os valores de distância entre os transdutores variaram 

conforme cada sentido mensurado. No transversal foi calculado em função do diâmetro da 

árvore. No longitudinal utilizou-se a altura do DAP, e no diagonal foi aplicado o cálculo da 

hipotenusa (Teorema de Pitágoras).  

 𝑽 =
𝒅

𝒕
      (1) 

  

  

 

  

 

A partir dos valores da velocidade obtidos foi calculado o módulo de elasticidade 

dinâmico (MOEd),  com a aplicação da fórmula (2).        

          

           𝑴𝑶𝑬𝒅 = 𝑽𝟐 × 𝜹 × (
𝟏

𝒈
)    (2) 

 

 

 

 

 

Onde:  

         MOEd = módulo de elasticidade dinâmico (MPa) 

          𝛿 = massa especifica do material (g/cm
3
) 

          V = velocidade de propagação da onda (m/s) 

          g = aceleração da gravidade (9,804 m/s²) 

 

Onde:   

           V = velocidade de propagação da onda (m/s) 

            d = distância entre os transdutores (m) 

            t = tempo de propagação da onda de tensão (s) 
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4.3.2 Ensaio com Tomógrafo de impulso 

 

Para a segunda avaliação do lenho das árvores, foi utilizado o Tomógrafo de Impulso 

ARBOTOM da marca RINNTECH. Este equipamento é composto de 24 sensores, bateria, 

carregador, cabos de conexão, notebook marca Panasonic, modelo CF-52 e software instalado 

do programa ARBOTOM. O princípio de funcionamento deste aparelho está na determinação 

da velocidade das ondas mecânicas que percorrem o lenho das árvores através de uma fonte 

de emissão e recepção de sensores instalados no tronco. Os valores de velocidade da onda 

mecânica formam uma imagem da seção transversal do tronco da árvore com diferentes 

colorações (RINNTECH, 2005). 

Para obtenção das imagens tomográficas nas árvores, fixou-se uma fita métrica na 

altura do DAP de cada individuo. Com auxílio da fita, foram cravados nesta faixa entre 6 a 10 

pregos metálicos de forma equidistantes, de acordo com diâmetro de cada árvore, 

atravessando a região da casca até o alburno, a ±2 cm de profundidade. Em cada prego, foram 

acoplados sensores (numerados e dispostos no sentido horário) conectados entre si por cabo e 

bateria interligada ao computador portátil, que recebia o tempo percorrido pela onda e 

transformava em velocidade automaticamente pelo software do equipamento (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – (A) Procedimento de Instalação; (B) Execução do Tomógrafo de Impulso no 

fuste da árvore; (C) Tabela obtida com velocidades; (D) Imagem de uma seção 

transversal do lenho  
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O trabalho foi iniciado com um impacto (pancada) diretamente em cada sensor, com 

cinco repetições, ou até alcançar valor abaixo de 10% de erro da Matriz de delta1 do software 

(Figura 12C), conforme recomendado pelo manual do equipamento, para eficiência dos 

resultados. As ondas que percorreram o lenho de cada árvore e alcançaram os demais 

sensores, originaram o tempo de propagação da onda utilizado no cálculo da velocidade, 

executado pelo software ARBOTOM, formatando uma imagem tomográfica codificada 

(criptografada), por cores da seção transversal do tronco de cada árvore (Figura 12D).
 

 

4.4 AVALIAÇÃO NÃO DESTRUTIVA NAS TORAS E TÁBUAS 

 

Após a avaliação nas árvores em pé, estas foram derrubadas e seccionadas em toras de 

4 m de comprimento. De cada árvore obteve-se um número diferente de toras, em razão das 

diferentes alturas comerciais, resultando em 51 toras. Nas toras foram realizados ensaios por 

onda de tensão com auxílio do stress wave timer, pelo sistema de martelo e transdutor 

piezoelétrico. 

A medição foi realizada no sentido longitudinal de cada tora, sendo a emissão e a 

recepção da onda de tensão realizada em dois pontos, no cerne próximo a medula, e no 

alburno próximo a casca (Figura 13A). Foram efetuadas quatro medições em cada ponto. A 

velocidade de propagação das ondas de tensão foi determinada através da fórmula (1) da 

velocidade. Foi considerando como distância o comprimento de cada tora. O módulo de 

elasticidade dinâmico foi calculado pela fórmula (2).  

 

Figura 13 – Ensaio por onda de tensão nas toras (A) e nas tábuas (B). 

                                                           

1 
A Matriz de delta (%) é gerada pelo ARBOTOM e exibe a porcentagem de erro da medida realizada, 

ou seja, ela informa o quanto um dado é confiável. Logo, quando o valor do delta está entre 0 e 10% 

significa dizer que o dado é confiável e quando o delta está acima de 10%, o dado não é confiável 

(AMODEI, 2011). 
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As toras foram encaminhadas da E.E.S.T./ZF2-INPA para uma serraria na zona leste 

de Manaus, sendo processadas para conversão em tábuas. A avaliação nas tábuas foi realizada 

pelo sistema de garras e pêndulos e, mensuradas na condição de umidade (verde) no sentido 

longitudinal das mesmas, sendo realizadas 04 medições em cada tábua (Figura 13B). Todas as 

tábuas obtidas do processo de desdobro foram mensuradas.   

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA MADEIRA  

 

4.5.1 Determinação da Densidade e Retratibilidade  

 

A determinação da densidade e retratibilidade foram realizadas de acordo com a 

ABNT NBR 11.941/2003 e Vital (1984).  Foram retirados discos de 5 cm de espessura de 

cada árvore para confecção dos corpos de prova (amostras). As amostras foram 

confeccionadas, devidamente orientadas, com dimensões de 2 cm x 2 cm x 3 cm. Foram 

retiradas duas amostras da madeira do cerne e do alburno (Figura 14), totalizando 76 

amostras.   Os ensaios foram realizados no Laboratório de Engenharia e Artefatos de Madeira 

– LEAM/INPA.  

Figura 14 – Confecção das amostras (A,B); corpos de prova (C) 

 

As amostras foram submetidas à saturação em água por 20 dias para obtenção da 

massa e volume saturado.  Para densidade aparente, foi determinado o volume pelo método 

estereométrico, com auxílio de um paquímetro digital, mensurando largura, espessura e 

comprimento da amostra, enquanto que, para a massa saturada utilizou-se uma balança digital 

com precisão de 0,01g. A densidade básica foi determinada pelo método de deslocamento de 

água, com auxilio de uma balança digital e um Becker com água. Após, as amostras foram 

levadas à estufa a uma temperatura de ±103°C, até que atingissem peso constante, para 

A B C 
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obtenção do peso seco (Figura 15). A densidade básica foi determinada através da equação 

(3).  

𝝆𝒃 =
𝑷

𝑽
     (3) 

Onde: 

 𝜌𝑏 = Densidade básica (g/cm
3
) 

P = massa da madeira (g) 

V = volume da madeira (cm
3
)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Obtenção do volume verde e peso seco das amostras 

 

A retratibilidade da madeira foi obtida a partir de medições nos corpos de prova nas 

seções longitudinal, transversal e radial em pontos previamente marcados, na condição 

saturada e seca em estufa. Neste teste utilizou-se como instrumento um paquímetro digital 

modelo Starrett Série 799 com precisão em zero absoluto (Figura 16). Em cada amostra foram 

realizadas quatro medições, totalizando 12 medições por amostra.  

Figura 16 – Paquímetro Starret (A); Marcação dos pontos na amostra (B); Medições nos 

corpos de prova com paquímetro digital (Adaptado pelo autor) 
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Para o cálculo da retratibilidade tangencial, radial e volumétrica foram utilizadas as 

equações 4,5 e 6, respectivamente.   

 

𝑅𝑡 =
𝐷𝑡𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎−𝐷𝑡𝑠𝑒𝑐𝑎

𝐷𝑡𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑥100          (4) 

Onde:   

Rt = Retratibilidade tangencial (%); 

Dtsaturada = dimensão na direção tangencial, condição saturada (mm);   

Dtseca = dimensão na direção tangencial, condição seca (mm);   

 

𝑅𝑟 =
𝐷𝑟𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎−𝐷𝑟𝑠𝑒𝑐𝑎

𝐷𝑟𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑥100           (5) 

Onde:   

Rt = Retratibilidade radial (%); 

Drsaturada = dimensão na direção radial, condição saturada (mm);  

Drseca = dimensão na direção radial, condição seca (mm);   

 

𝑅𝑣 =
𝑉𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜−𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑉𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑥100             (5) 

Onde:   

Rv = Retratibilidade volumétrica (%); 

Vsaturado = volume da amostra na condição saturada (cm
3
);  

Vseco = volume da amostra na condição seca (cm
3
).   

 

Além da retratibilidade da madeira foi determinado o coeficiente de anisotropia (CA) 

em cada corpo de prova, no cerne e alburno. A equação é descrita pela razão entre a contração 

no plano tangencial, pelo plano radial (equação 6). 

𝑪𝑨 =  
𝑹𝒕

𝑹𝒓
        (6) 

 Onde:   

CA = coeficiente de anisotropia  

 Rt = retratibilidade tangencial;  

 Rr = retratibilidade radial. 

 



62 
 

 
 

4.5.2 Teor de umidade 

 

 O teor de umidade das espécies foi determinado a partir da equação 7.  

𝑇𝑈% =
𝑃𝑈−𝑃𝑠

𝑃𝑠
𝑥100      (7) 

Onde:   

TU = Teor de umidade da amostra (%)  

 Pu = Peso úmido da amostra (g);  

 Ps = Peso seco da amostra (g). 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas sobre as características tecnológicas das espécies foram 

realizadas segundo delineamento com um único fator (tratamento = indivíduos), com dados 

não balanceados. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 95% de 

probabilidade. Considerou-se o coeficiente de variação como medida de variabilidade, pois 

independe da unidade de medida, e permite comparar diferentes conjuntos de dados.    

 

 Análise de Clusters 

 

 

Esta análise objetivou identificar os agrupamentos dos valores obtidos para as 

variáveis analisadas, segundo sua similaridade sobre algum atributo ou característica 

particular que possuem. O critério adotado para a construção do dendrograma foi o método da 

ligação completa (Complete Linkage). É um método que produz grupos que não se modificam 

mesmo quando outro coeficiente é adotado para o cálculo das distâncias, ou seja, ele mantém 

a ordenação das distâncias (Alencar, 2009).  

 

A análise estatística foi realizada considerando os grupos de árvores em pé (ensaios 

por onda de tensão), toras e tábuas. Os dados obtidos foram trabalhados nos programas 

Minitab 14, Assistat 7.7 e SPAD 3.5. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES SELECIONADAS  

 

 Na parcela de um hectare foram identificados 119 indivíduos com DAP ≥ 25 cm, 

distribuídos em 63 espécies e 37 gêneros (Figura 17). Verificou-se que as espécies Peãozinho, 

Matamatá, Ripeiro-branco, Murici e Breu-vermelho apresentaram o maior número de 

indivíduos na parcela. Destas descartou-se o Ripeiro-branco, uma vez as árvores desta espécie 

encontravam-se em áreas de difícil acesso (declive) ás máquinas.  

 

Figura 17 – Relação das espécies x número de indivíduos inventariadas na parcela. 
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 Dos 119 indivíduos, foram selecionadas para identificação anatômica apenas 19, dada 

a dificuldades de exploração na área. A partir da identificação anatômica das amostras, foi 

constatada para estudo 11 espécies de 7 famílias botânicas, conforme registra a Tabela 03, e 

descrição das espécies no Apêndice.  

 

Tabela 03 – Dados dendrométricos das 11 espécies estudadas. 

Espécie 
ID 

DAP 

(cm) 

Altura 

Comercial 

(m) 
Família Nome Científico Nome Comum 

Mimosaceae 

Inga paraensis Ducke. Ingá-vermelha 1 42,0 8,8 

Inga alba (Sw.) Willd. Ingá-vermelha 2 41,5 14,8 

Inga sp. Ingá-vermelha 3 31,0 17,0 

Euphorbiaceae 
Micrandopsis scleroxylon W. 

Rodr. 
Peãozinho 

4 44,8 12,8 

5 36,2 13,2 

6 31,2 10,4 

7 30,5 17,9 

Lecythidaceae 
Eschweilera odora (Poepp.) 

Miers. 
Matamatá 

8 40,8 14,0 

9 34,2 7,1 

10 31,0 11,8 

Burseraceae 

Protium tenuifolium Engl. Breu-vermelho 
11 38,0 13,1 

12 29,5 8,0 

Protium puncticulatum 

Macbr. 
Breu-vermelho 13 30,0 10,5 

Malpighiaceae Byrsonima crispa Juss. 
Murici 

Murici-da-mata 

14 32,5 12,0 

15 31,4 9,0 

16 31,4 14,2 

Sapotacea 

Manilkara amazonica 

(Huber.) Standley. 
Abiurana/Maparajuba 17 57,0 14,7 

Pouteria guynensis Aubl. Abiurana 18 32,0 16,1 

Fabaceae Swartzia recurva Poepp. Muirajibóia 19 38,0 14,8 

Média  35,9 12,6 

  ID = Identificação da árvore; DAP = Diâmetro a altura do peito. 

 

Após identificação anatômica, foi observado que não havia repetições para todas as 

espécies para atender as normas de ensaios, assim optou-se por avalia-las como indivíduos. A 

abundância (número de indivíduos) e frequência (distribuição) das espécies registradas em um 

hectare contempla a predominância das espécies peãozinho (Micrandopsis scleroxylon W. 

Rodr.) e matamatá (Eschweilera odora (Poepp.) Miers.), que apresentaram maior número de 

indivíduos catalogados na área. Ressalta-se que houve registro de várias espécies com apenas 

um individuo arbóreo na parcela. 
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Neste caso, alguns autores encontraram resultados semelhantes quanto ao número e 

distribuição de indivíduos, como o constatado por Oliveira et al. (2005),  quando estudou em 

01 (um) hectare a composição florístico-estrutural em floresta de terra firme da Amazônia 

Central, a partir de 10 cm de DAP, evidenciando os gêneros Eschweilera (14 spp), Swatzia 

(nove spp), Pouteria (oito spp), Guatteria (sete spp), Protium e Mabea (seis spp), como os 

mais representativos.   

Carneiro (2004), em estudo da composição florístico-estrutural em dois transectos de 

20 x 2.500 m cada, em uma floresta de terra firme na bacia do rio Cuieiras, na região de 

Manaus, considerou que independente da amostragem de um, três ou mais hectares neste tipo 

de floresta, poucas famílias, principalmente, Lecythidaceae e Sapotaceae, apresentam um 

elevado número de indivíduos, enquanto que, a maioria contribui com poucos representantes. 

Foi constatado, ainda, que os gêneros com maior número de espécies foram: Pouteria (37), 

Licania (31), Protium (30), Eschweilera (20), Inga (19) e Swartzia (16). 

Jardim & Hosokawa (1986/87) analisando 8 hectares da floresta equatorial úmida 

próxima a Manaus, concluíram que a floresta é muito heterogênea, com 324 espécies, 173 

gêneros e 57 famílias, relacionando como as espécies mais importante do povoamento 

florestal: Eschweilera odora, Corythophora alta, Protium apiculatum e Radlkoferella sp. 

Ter Steege et al. (2000) estudando um hectare de floresta na Amazônia Oriental 

(Escudos das Guianas) verificou que a diversidade-alfa
2 

é mais baixa em relação à Amazônia 

Ocidental e Central. Em outro estudo utilizando dados de diferentes inventários distribuídos ao 

longo da bacia amazônica, encontraram que, a diversidade-alfa em florestas de terra firme foi 

maior nas proximidades de Iquitos (Peru), Manaus (Brasil) e Pando (Bolívia). 

Pitman et al. (1999), estudaram a distribuição das espécies arbóreas ao longo da porção 

oeste da bacia amazônica. Eles observaram que a maioria das espécies encontradas apresenta 

comportamento generalista, com ampla distribuição geográfica e baixa densidade de 

indivíduos (88% das espécies ocorrendo com densidades < 1 indivíduo ha
-1

). 

Nesse contexto, Barros (2007) considera que é bastante inviável, ou mesmo 

impossível, amostrar todas as espécies de um determinado habitat. Para alguns grupos 

taxonômicos não é possível identificar os indivíduos ao nível de espécie. Neste caso, é 

                                                           

2
 A diversidade Alfa (α), ou local, corresponde à diversidade dentro de um habitat ou comunidade, e é bastante 

sensível à definição de habitat, e à área e intensidade da amostragem (Barros, 2007).  
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possível medir a diversidade considerando outros níveis de classificação como gênero, família, 

ordem ou mesmo tipos morfológicos. 

Ao comparar o resultado alcançado neste trabalho com os estudos realizados naquela 

região e em outras jurisdições da Amazônia, foi observada a dificuldade em trabalhar com 

espécies por número de repetição, dada à dificuldade em encontrar o número de árvores por 

espécie necessária para o desenvolvimento de investigações cientificas, limitando o 

conhecimento satisfatório do potencial de determinada espécie. Compreende-se desta forma 

que, para alguns casos, deve-se considerar o número de indivíduos encontrados para 

desenvolvimento de um estudo, ou mesmo o gênero, e não por espécie.  

Corroboram com isso Campbell et al. (1994) e Oliveira et al (2005), afirmando que 

mesmo entre parcelas próximas, pode ocorrer baixa similaridade em florestas de terra firme e, 

que índices empregados num estudo, variaram de 10-36% de similaridade florística.  

Na avaliação em campo os indivíduos apresentaram, de forma geral, copa densa, porte 

médio a grande, fuste tipo retilíneo, altura comercial com média de 12,6 m e diâmetro de 35,9 

cm. Nestes indivíduos não foi observado presença de ataque de insetos ou agentes 

biodegradadores por método visual.  

Na avaliação anatômica a espécie Murici apresentou cerne e alburno indistinto 

(indefinível), enquanto que, as demais espécies apresentaram este material lenhoso 

diferenciado.  A madeira da Inga paraenses apresentou grã cruzada ou irregular e textura 

grossa; a Micrandopsis scleroxylon e Protium puncticulatum apresentaram grã direita para 

revessa e textura média, e as demais espécies apresentaram grã direita e textura média. 

O conhecimento anatômico de uma espécie é fundamental para entender os diversos 

tipos de células que constituem o lenho, bem como predizer utilizações adequadas de acordo 

com as suas características. Assim, demais informações sobre as particularidades das espécies 

investigadas foram registradas no Apêndice.  

 

5.2 AVALIAÇÃO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO (MOEd) NA 

ÁRVORE IN SITU, TORAS E TÁBUAS 

 

Atualmente existem alguns estudos realizados que registraram uma correlação do 

módulo de elasticidade (MOE) obtido por ensaios mecânicos (destrutivos) com o módulo de 

elasticidade dinâmico (MOEd), a partir de ensaios não destrutivos. A relação do módulo de 
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elasticidade estático, com o módulo de elasticidade dinâmico avaliada em alguns estudos, foi 

concluída com a existência da correlação significativa entre os módulos de elasticidade, 

quando observados ensaios realizados em produtos de madeira, de espécies do tipo folhosas e 

coníferas, conforme histórico registrado na Tabela 04.  

 

Tabela 04 – Resumo de pesquisas que correlacionaram o módulo de elasticidade estático 

(MOE) com módulo de elasticidade dinâmico (MOEd).  

Referência Espécie R 

Coníferas 

Gabriel (2000) Pinus taeda 0,85 

Nogueira (2003) Pinus taeda 0,89 

Miná et al. (2004) Eucalyptus citriodora 0,55 

Ballarin e Nogueira (2005) Pinus taeda 
R 

2 
= 0,893 

0,89 

Ribeiro (2009) Eucalyptus grandis 0,68 

  Pinus caribaea. 0,85 

Vivian et al. (2012) Eucalyptus cloeziana 0,81 

 Folhosas  

Van Der Slooten e De Paula 

et al (1984) 

 

9 espécies amazônicas 

 

0,40 

Rocha (2003) Lauraceae/Vochysiaceae 0,83 

Carreira e Candian (2008) Goupia glabra 0,89 

Del Menezzi et al. (2010) 6 espécies amazônicas 0,59 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Para Vivian et al. (2012) houve uma variação de 15% na relação entre os métodos 

destrutivo e não destrutivo. Observa-se que o valor da correlação nas madeiras de coníferas é 

superior às folhosas. Essa diferença pode estar relacionada às características intrínsecas de 

cada grupo, como sua constituição física, química e anatômica. Importante observar, que a 

existência da relação entre os dois possibilitam a opção de utilizar apenas um destes métodos, 

para predizer sobre a resistência da madeira. Neste trabalho, optou-se por utilizar o método 

não destrutivo, como referência na tomada de decisão para classificação de árvores vivas na 

floresta.     

O módulo de elasticidade é utilizado para estimar a rigidez de um material. A Rigidez é 

a capacidade que a madeira tem de resistir à flexão (curvatura/deformação), enquanto que a 

Resistência é a capacidade que um corpo de prova tem de resistir ou opor-se a esforços.  

Assim, o módulo de elasticidade confere uma avaliação da qualidade de um material, 

mensurada pela sua rigidez, comprovando que o produto apresenta resistência quando 
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submetido a esforços. Quanto maior o módulo de elasticidade, menor será a deformação 

elástica resultante da aplicação de uma determinada tensão - maior rigidez (Teófilo, 2016). 

Os estudos relacionados na Tabela 04 demonstram que a relação de estimar a 

resistência da madeira pode ser aceita nas duas categorias, mecânica ou dinâmica. A Norma 

NBR 7190/1997 estabelece quatro classes de resistência para folhosas, com valores variando 

de 9.500 a 24.500 MPa de rigidez para estruturas de madeira. Nesse contexto, na Figura 18 são 

apresentados os valores médios do módulo de elasticidade dinâmico, obtidos por meio do 

aparelho stress wave timer para as árvores em pé, estudadas na parcela.   

Figura 18 – Valores médios obtidos do módulo de elasticidade dinâmico (MOEd) para os 

sentidos Longitudinal, Transversal e Diagonal, das espécies estudadas.   
 

 

Observa-se na Figura 18 que, no sentido diagonal, houve variação de 96.615 a 235.005 

MPa, sendo este o maior valor médio registrado, tendo ocorrido para a árvore 4 da espécie 

Micrandopsis scleroxylon. Para o sentido transversal, a variação foi de 18.602 a 184.110 MPa, 

registrando o maior valor médio para a árvore 11 da espécie Protium tenuifolium.  No sentido 

longitudinal o maior valor médio foi registrado na árvore 4 da espécie Micrandopsis 

scleroxylon (41.441 MPa). Observa-se que, nos sentidos diagonal e longitudinal, a espécies 
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Micrandopsis scleroxylon alcançou os maiores valores médio de módulo de elasticidade 

dinâmico, corroborando para indicação de espécie com alto grau de resistência.    

É possível observar que os valores para árvore em pé, nos três sentidos analisados 

foram estatisticamente significativos. Os maiores valores estimados para o módulo de 

elasticidade dinâmico na árvore em pé estão localizados no sentido diagonal, seguido do 

transversal, e diferentemente do longitudinal que apresentou menor valor. Os valores 

encontrados para o módulo de elasticidade dinâmico nos sentidos diagonal e transversal são 

superiores aos descritos na Norma NBR 7190/1997 para módulo de elasticidade estático, 

quando estabelece classes de resistência.  

Este fato pode corroborar para estabelecimento de um padrão de classificação para o 

método dinâmico, por ocasião da carência de estudos em árvores vivas na Amazônia e pelos 

valores obtidos, uma vez que, quanto maior o MOE, melhor a resistência da madeira. O 

padrão de variação do MOEd no sentido longitudinal para as árvores 6, 7 (Micrandopsis 

scleroxylon), 13 (Protium puncticulatum), 14, 16 (Byrsonima crispa) e 18 (Pouteria 

guynensis) estão dentro dos valores estabelecidos na NBR 7190/1997, para produtos de 

madeira, porém foram menores, quando comparados com os obtidos nos outros sentidos 

analisados. 

Para estimar as propriedades de resistência de árvores em pé com o uso de ondas de 

tensão, Wang et al. (2000) utilizaram os valores médios da velocidade das ondas de tensão e o 

módulo de elasticidade dinâmico, relatando que esta técnica pode ajudar no manejo da floresta 

na obtenção de madeira com qualidades específicas. Posteriormente, Wang et al. (2001), 

avaliando 56 árvores de Western hemlock e Sitka spruce com stress wave timer no sudeste do 

Alasca, concluíram que, no estudo in situ o stress wave timer mede com precisão e é confiável 

para obtenção de informação das propriedades mecânicas em árvore em pé. E, indicaram boa 

relação na análise de regressão estatística das propriedades da árvore na força e rigidez com a 

onda de tensão. 

Puehringer (2002), utilizando a mesma metodologia de ensaio com stress wave timer, 

porém em plantio de Pinus taeda, encontrou valores diferentes para os três sentidos na árvore 

em pé, transversal (37.853 – 161.907 MPa), diagonal (11.640 – 36.873 MPa) e longitudinal 

(6.063 – 100.518 MPa), sendo inferiores as espécies amazônicas. Os valores encontrados pelo 

autor foram editados em Kgf/cm
2
, sendo transformados em MPa para efeito de comparação 

neste estudo. 
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Atualmente, não há resultados de pesquisas, entre variações no módulo de elasticidade 

dinâmico para os sentidos mensurados em árvore em pé, na região Amazônica. Assim, 

considera-se que, a diferenciação entre os valores de MOEd nos três sentidos mensurados 

podem ser justificados pela forma da passagem da onda na madeira. As distâncias entre os 

transdutores nos três sentidos também podem influenciar neste valor durante a propagação da 

onda de tensão, assim como o alto teor de umidade e as tensões internas presentes na árvore 

viva, como explicado anteriormente.    

Ressalta-se a dificuldade em analisar o módulo de elasticidade dinâmico, que estima a 

qualidade da madeira, pela escassez de estudos em árvores in situ na região Amazônica. 

Considerando que, os estudos atuais buscam essa medida de qualidade em peças processadas e 

livres de umidade. É importante destacar que, a metodologia não destrutiva, não objetiva 

somente a manutenção da integridade da peça avaliada, mas também, na possibilidade de 

predizer a qualidade da madeira na árvore ainda em pé, de forma a classificá-la ainda in situ, 

auxiliando a tomada de decisões, principalmente na região Amazônica.   

Estudos comparativos sobre o módulo de elasticidade dinâmico em árvores vivas na 

Amazônia não serão discutidos neste trabalho, pela ausência de informações sobre o caso, 

evidenciando a escassez de pesquisas a respeito desse tema. Assim, vislumbra-se que, a partir 

deste trabalho, haja um crescimento de pesquisas em árvores na Amazônia, in situ, com 

técnicas não destrutivas, para contribuição na formação de banco de dados com informações 

tanto da rigidez da madeira, na predição da qualidade, quanto de outras características que 

possam auxiliar a tomada de decisão na exploração florestal. 

Verificou-se ainda, neste estudo que, para a variável árvore é possível concluir que 

existe um padrão de variação do módulo de elasticidade dinâmico. Tal afirmação é 

materializada quando observado o comportamento das espécies Micrandopsis scleroxylon, 

Eschweilera odora e Byrsonima crispa, que apresentam variações dentro do grupo da própria 

espécie, com valores próximos e possuem mesma característica tecnológica (Tabela 05). 

Considerando que, estas espécies possuem um número maior de árvores dentro grupo da 

espécie, onde se pode observar a variação dos indivíduos. 
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Tabela 05 - Valores médios obtidos de módulo de elasticidade dinâmico (MOEd) para as 

espécies estudadas 

Grupo Espécie 
MOEd (MPa) 

Transversal  Diagonal  

Heterogêneo 

(material lenhoso diferenciado) 

Micrandopsis scleroxylon 

  

89.793 235.005 

75.001 214.954 

58.008 128.179 

45.902 168.869 

Eschweilera odora 

  

83.764 96.615 

95.275 116.660 

75.332 204.514 

Homogêneo 

(material lenhoso indistinto) 

Byrsonima crispa 

  

18.602 111.381 

53.899 217.534 

70.966 185.061 

 

A espécie Byrsonima crispa apresenta cerne e alburno indistinto (homogêneo) com 

uma classe de variação no sentido transversal de 18.602 a 70.966 Mpa e sentido diagonal de 

111.381 a 217.534 Mpa. Nenhuma das árvores desta espécie apresentaram defeito interno após 

o desdobro. A Micrandopsis scleroxylon (transversal 45.902 a 89.793 Mpa; diagonal 128.179 

a 235.005 Mpa) e a Eschweilera odora (transversal de 75.332 a 95.275 Mpa; diagonal 96.615 

a 204.514 Mpa) são espécies de material lenhoso distinto (heterogêneo), ou seja, com cerne e 

alburno bem definidos macroscopicamente. Estas duas espécies apresentaram valores que 

pertencem a uma mesma classe de variação, tanto no sentido transversal, quanto no diagonal. 

 Na Micrandopsis scleroxylon haviam três árvores das quatro estudadas que 

apresentaram defeito interno, enquanto para a Eschweilera odora não houve ocorrência de 

defeitos internos. Quando comparado os valores obtidos no sentido transversal, observa-se 

uma diferença entre os grupos, em que o homogêneo apresenta uma variação do MOEd mais 

baixa em relação ao grupo heterogêneo. E, quando comparada à variação dentro do grupo, 

observa-se no heterogêneo que, as árvores com defeito interno, contribuíram para a 

diminuição dos valores - considerando que as duas espécies deste grupo apresentam 

características semelhantes, ou seja, cada grupo já apresenta um padrão de variação dentro da 

própria espécie, de acordo com suas características anatômicas e de sanidade (qualidade 

interna do lenho), confirmado pela variação dos valores do módulo de elasticidade dinâmico.    

Os resultados alcançados vislumbram a possibilidade de uso deste padrão de variação 

na seleção destas espécies em campo, uma vez que apresentam indivíduos com ou sem defeito 

interno. Sendo, ainda, necessário, o desenvolvimento de estudos nesta linha de pesquisa com 
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indivíduos de mesmas características para que no futuro possa ser extrapolada para diferentes 

grupos de árvores de espécies da Amazônia. 

 Nesse sentido, a probabilidade de uso dessa ferramenta ou de outras técnicas não 

destrutivas, para análise da qualidade da madeira, inclina-se ao crescimento, de forma 

semelhante ao que já ocorre em outros países, possibilitando a garantia de melhor 

conhecimento de seu potencial de resistência ou não, ainda in situ. 

Com relação aos resultados de módulo de elasticidade dinâmico para tora e tábuas, 

observa-se na Figura 19 que, foi constatada a diferença estatística significativa entre os valores 

médios destes produtos. Entretanto, quando observada à variação entres este, verifica-se que, 

os valores alcançados estão dentro de um mesmo padrão de variação.  

A tora-alburno, registrou valores médios de 9.714 a 11.902 MPa. Na tora-cerne ocorreu 

variação de 10.415 a 16.522 MPa, enquanto na tábua, a variação foi de 7.789 a 14.946 MPa. O 

maior valor de MOEd foi registrado no cerne, para a espécie Pouteria guynensis, seguido da 

tábua com a espécie Ingá sp. O menor valor observado no alburno e cerne foi registrado para a 

espécie Protium tenuifolium.  

Figura 19 – Valores médios obtidos do módulo de elasticidade dinâmico (MOEd) para os 

produtos tora-alburno, tora-cerne e tábua, das espécies estudadas.   
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É possível observar um padrão de variação do módulo de elasticidade dinâmico para 

alburno, cerne e tábua, uma vez que, o valor mínimo foi de 7.789 a 16.522 MPa, servindo de 

parâmetros para trabalhos com madeiras da Amazônia, haja vista a variabilidade de árvores 

coletadas. Observa-se ainda que, dentro da própria espécie ocorreram variações nos valores 

médios entre as árvores. Essa variação pode ser afetada pela estrutura e constituição anatômica 

da madeira, uma vez que são diferentes entre e dentro de cada individuo.  

Nesse sentido, verificou-se que, a densidade básica no gênero Inga é de média a alta, 

explicando em parte, a possível variação do MOEd dentro da espécie. Diferentemente do 

gênero Eschweilera, que registrou alta densidade, também apresentando variações do MOEd 

semelhantes dentro da espécie. 

A variabilidade do módulo de elasticidade dentro da espécie ocorre por consequência 

da variação da densidade básica dentro do indivíduo e entre espécie, comprovado por 

Nascimento (1993) quando estudou 87 espécies de madeiras da Amazônia, confirmando esta 

distribuição da variação, a partir de análise realizada com a distribuição de Weibull para as 

propriedades físicas e mecânicas. Ressalta-se, ainda que, para madeiras da Amazônia, a 

correlação entre módulo de elasticidade e densidade básica é de R = 0,61 na condição seca e R 

= 0,65 na condição verde. 

Os valores de coeficiente de variação apontam a homogeneidade dos dados na madeira 

do alburno e do cerne. No produto tábua, os valores foram mais heterogêneos para algumas 

árvores das espécies Inga alba, Micrandopsis scleroxylon, Eschweilera odora, Protium 

tenuifolium, Byrsonima crispa, e Swartzia recurva. As variações registradas nos coeficientes 

de variação podem traduzir a variabilidade das propriedades da madeira dentro da árvore, ou 

seja, o módulo de elasticidade, sendo uma importante propriedade que mede a resistência, será 

sempre vinculado às características anatômicas da espécie, que sempre responderá 

distintamente entre e dentro da árvore. 

Considerando a variabilidade do coeficiente de variação, alguns resultados de módulo 

de elasticidade dinâmico, para a madeira de espécies de Pinus no Brasil, obtidos por alguns 

pesquisadores, também apresentaram alta variabilidade (Muñiz, 1993; Lara Palma, 1994; 

Klock, 2000; Shimoyama, 2005). Nogueira (2007) encontrou variação no MOEd de 13.519 a 

17.220 Mpa para vigas de Eucalyptus sp. com coeficiente de variação de 6,92% por stress 

wave timer. Ressalta-se que, estas espécies apresentam estrutura e constituição físico-química 

e anatomica mais simples, e diferenciada das espécies amazônicas, porém, também 

apresentam variação. 
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Resultados semelhantes aos valores médios de módulo de elasticidade em toras e 

tábuas obtidos por stress wave timer foram observados por Hellmeister (2003), com valores 

médios para a espécie Pinus taeda de 5.612 a 12.640 MPa para as medições tora-prancha, e de 

3.656 a 13.699 MPa para as medições na tábua. O mesmo autor estimou a correlação existente 

entre o módulo de elasticidade da tora originária e os módulos de elasticidade (à compressão 

paralela e flexão) determinados em corpos-de-prova representativos das pranchas e tábuas 

originadas do desdobro da tora, obtendo correlações significativas de 90%. 

Gonçalvez et al. (2001) encontraram valores variando de 19.770 a 20.650 MPa para 

madeiras das espécies Fava Amargosa (Vataireopsis speciosa), Jequitibá-rosa (Cariniana 

micrantha), Peroba d'Água (Rauwolfia paraensis) e Peroba Mico (Aspidosperma 

macrocarpum) no intervalo de 0,67 a 0,78 g/cm³. Outros autores também calcularam a mesma 

característica, como Stangerlin et al. (2008), com valores variando de 15.698 MPa a 19.884 

MPa para madeiras de Eucalyptus grandis, com  densidade de 0,72 g/cm³, e 4.600 MPa a 

5.613 MPa para madeiras de Pinus elliottii, com densidade de 0,67 g/cm³. Para este intervalo 

de densidade, observaram-se as espécies Protium tenuifolium Engl. e Protium puncticulatum 

Macbr. com variação de 8.827 a 13.734 Mpa, entre tora e tábuas. 

Considerando a complexidade de estudar madeiras da Amazônia, reporta-se que as 

variações podem ser explicadas pela variabilidade intrínseca à espécie, e suas características 

tecnológicas, por exemplo, o teor de umidade, composição e estrutura anatômica, ligninas e 

extrativos, que afetam as propriedades da madeira, diferença no material lenhoso (cerne e 

alburno) bem como as condições de sítio. Talvez, por este motivo, há escassez de trabalhos 

com espécies da região, principalmente na árvore em pé. Assim, é importante o uso de 

técnicas na obtenção do módulo de elasticidade dinâmico da madeira, como ferramenta de 

fácil manuseio para uma avaliação prévia da matéria-prima em campo, ou seja, é possível 

estimar o MOE a partir do MOEd.  

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA MADEIRA 

 

Quanto às propriedades físicas, sua importância é fundamentada na qualificação da 

madeira, para atender a grande variedade de usos, evitando-se o emprego inadequado e o 

desperdício. A densidade e a retratibilidade são as características físicas fundamentais para 

definir adequadamente suas aplicações, onde combinadas a outros fatores permitem que as 



75 
 

 

  
 

madeiras sejam classificadas em usos que mostram ser mais apropriados (Durlo e Marchiori, 

1992; Trugilho et al., 1990). 

 

5.3.1 Densidade da madeira 

 

A densidade da madeira apresenta variações no sentido longitudinal e transversal 

(radial) e varia em relação às diferenças de umidade existente entre cerne e alburno (Panshin e 

De Zeeuw, 1980; Logsdon, 1998). Na Figura 20 são apresentados os valores médios da 

densidade básica da madeira do alburno e do cerne determinados no sentido radial (medula-

casca), registrando as diferenças estatísticas dentro do lenho de cada árvore, observados pelo 

teste de média. 

 

 
Figura 20 – Valores médios da densidade básica da madeira do alburno e do cerne.  
 

 

Os maiores valores da densidade foram registrados no cerne, para as espécies 

Manilkara amazônica, Eschweilera odora, Micrandopsis scleroxylon e Protium tenuifolium 

mostrando que pode haver uma diferença de qualidade entre estes materiais lenhosos. 

Observou-se que estes valores decrescem da medula em direção à casca, justificando-se que, 
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no cerne existe maior quantidade de material lenhoso, responsável pelas maiores médias. A 

classificação das madeiras estudadas quanto à densidade básica é descrita como madeiras de 

média a alta densidade, segundo classificação de Panshin e De Zeeuw (1980).     

Os valores do cerne foram mais homogêneos, quando comparados com os valores do 

alburno, constatados pelos valores médios obtidos de coeficiente de variação do cerne (5,78%) 

e do alburno (8,79%) nas diferentes espécies. No alburno, a variação da densidade foi de 0,457 

a 0,902 g/cm³, enquanto no cerne 0,517 a 0,991 g/cm³, ou seja, a madeira do alburno e cerne 

destas espécies apresenta mesmo padrão de qualidade. 

Espécies descritas nos trabalhos de IBDF (1988) e Souza et al. (2002), apresentam 

madeiras com densidade semelhantes as estudadas, destacando-se o, Açoita-cavalo, Andiroba, 

Angelim-pedra, Pequiá-marfim, Breu/Amescla, Caju, Castanha-sapucaia, Cedrinho, Cumaru, 

Copaíba, Cupiúba, Fava-amargosa, Abiurana, Guaríuba, Jarana, Jatobá, Louro, Louro-faia, 

Macacaúba, Mandioqueira, Morototó, Muiracatiara-rajada, Muirapiranga, Munguba, Orelha-

de-macaco, Pau-amarelo, Pequiá, Pequiarana, Quaruba, Tanimbuca, Tauari, Taxi, Timborana 

e Uxi.     

Comparando-se as densidades obtidas nas amostras retiradas do alburno e do cerne, das 

espécies Inga alba, Swartzia recurva e Protium puncticulatum, verifica-se uma 

homogeneidade entre as amostras coletadas. Com base neste resultado, acredita-se que estas 

espécies ao serem processadas mecanicamente, podem alcançar um rendimento superior ao 

permitido em legislação, ou seja, em torno de 50%, dada sua homogeneidade do material 

lenhoso (cerne e alburno).     

O baixo rendimento de algumas espécies, não se dá apenas pelos equipamentos ou 

madeiras com defeitos internos, mas também pela diferença de material lenhoso, haja vista 

que o alburno é descartado por falta de conhecimento de sua qualidade, o que faz o mercado 

consumidor exclui-lo do processo produtivo.  

Observou-se ainda que, dentro de algumas árvores não ocorreram diferenciação 

estatística do material lenhoso, como foi o caso das árvores 1 (Inga alba), 2 (Inga paraenses), 

3 (Inga sp.), 4 (Micrandopsis scleroxylon), 9 (Eschweilera odora), 11 (Protium tenuifolium), 

13 (Protium puncticulatum), 14 (Byrsonima crispa) e 16 (Byrsonima crispa), onde o cerne e 

alburno foram estatisticamente iguais, demonstrando a mesma qualidade de material em 

relação à densidade da madeira. Este resultado demonstra que, das 11 espécies, 9 apresentaram 

igualdade de densidade básica no material lenhoso.  
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Verificou-se ainda que, algumas árvores da mesma espécie apresentaram densidades 

diferentes dentro da espécie, caso observado na Micrandopsis scleroxylon, Eschweilera odora, 

Protium tenuifolium, Manilkara amazônica.e Byrsonima crispa.  

As variações da densidade estão relacionadas a diversos fatores bióticos e abióticos 

que, determinam sua estrutura anatômica, assim como a distribuição de seus elementos. 

Segundo Kollmann e Côté (1968), as variações da densidade entre as diversas espécies de 

madeira são atribuídas às diferenças na estrutura da madeira e na presença de constituintes 

extrativos por unidade de volume. A estrutura é caracterizada pela proporção dos diferentes 

tipos de células (fibras, traqueídeos, vasos, canais de resinas e raios) e pelas suas dimensões, 

especialmente a espessura das paredes celulares, da inter-relação entre esses dois fatores. 

Tendências hereditárias, influências fisiológicas e mecânicas, bem como fatores ambientais 

(solo, temperatura, precipitação e vento) afetam a estrutura da madeira e, consequentemente, 

sua densidade.  

Variações na densidade da madeira dentro de uma mesma espécie são decorrentes de 

alterações em fatores, tais como, a idade da árvore, genótipo, índice de sítio, clima, localização 

geográfica e tratos silviculturais entre outros. Os efeitos em geral são interativos e difíceis de 

serem avaliados isoladamente (Kollmann e Côté, 1968). 

Burger & Richter (1991), afirmam que a proporção de cerne e alburno é uma 

característica de cada espécie, idade, sítio, solo e clima, entre outros fatores. As variações nas 

características físicas e tecnológicas do cerne e do alburno estão fortemente relacionadas com 

a massa específica e a porosidade. O cerne é menos permeável devido à oclusão de vasos por 

tiloses durante a sua formação, essas tiloses acabam por entupir os vasos e as substâncias que 

se acumulam, devido a esse entupimento alteram a cor da madeira. Diferentemente, o alburno 

possui grande abundância de tecido parenquimático proporcionando baixa durabilidade 

natural.    

A amplitude de variação da densidade dentro da árvore pode ser justificada pela 

diferença entre alburno e cerne (quantidade de material lenhoso) e ocorre da base até o ápice 

em menor proporção e pode variar com a espécie e dentro de cada árvore, conforme observado 

no trabalho de Barros (2006) que estudou a variabilidade da densidade básica em 6 posições 

(base, DAP, 25%, 50%, 75% e 100%) do fuste comercial de sete espécies florestais (nativas e 

exóticas) cultivadas no município de Iranduba/AM, encontrando variação de 5 a 15% da base 

ao ápice. Resultados semelhantes foram observados por Nascimento (2000) estudando a 
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densidade de madeiras da Amazônia em 5 posições no fuste e estabeleceu o DAP como  

representativo da densidade na árvore. 

Como regra geral, quanto maior a densidade básica, maiores serão as propriedades 

mecânicas da madeira. Corroboram com isso os trabalhos de Brotero (1945), Hillis (1978), 

Mendes (1984), Sales (1991) e Nascimento (1993). 

Embora algumas árvores apresentassem classificação estatística diferente entre cerne e 

alburno, estas pertencem à mesma classe de densidade. O resultado obtido permite predizer a 

existência de um padrão de qualidade dentro de uma árvore, equiparando o material do 

alburno com o do cerne, uma vez que a densidade é considerada parâmetro de qualidade da 

madeira.  

Considerando que, o cerne e o alburno pertencem a mesma classe de densidade, 

confirma-se a inclusão desta matéria-prima para uso final, influenciando na qualidade e nas 

tarefas de usinagem da madeira, assim como, aumentando a valoração da madeira, muitas 

vezes desperdiçada no mercado. Como exemplo, as espécies Cardeiro e Cedroarana não 

possuem diferença visual entre cerne e alburno, mas possuem mesma classe de densidade e 

são comercializáveis. 

A diferença de densidade é especialmente notada em espécies que apresentam cerne e 

alburno distinto, nos indivíduos com cerne fisiológico ou apenas alburno, as diferenças são 

menos sensíveis. Ao longo do tronco existem igualmente grandes variações em densidade, 

encontrando-se valores máximos na base do mesmo, onde são requeridos de modo especial 

tecidos rígidos de sustentação, decrescendo a medida que diminui a distância em relação a 

copa (Tomaselli e Klitzke, 2000). 

Com base nos resultados diferenciados obtidos nas madeiras do alburno e do cerne de 

uma mesma espécie, estes não inviabilizam sua utilização em produtos de alto valor agregado, 

tendo em vista que os resultados do alburno são semelhantes a qualidade de algumas madeiras 

comercializadas na cidade de Manaus. Embora a quantidade do material lenhoso do alburno 

seja inferior a do cerne, a mesma pode ser utilizada em produtos que necessitam de fino 

acabamento ou em produtos que necessitam da técnica de marchetaria. 
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5.3.2 Variação dimensional 

 

 Os valores médios da variação dimensional e coeficiente de anisotropia da madeira do 

alburno e do cerne entre as espécies estudadas são visualizados na Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Valores médios da variação dimensional no alburno e cerne da madeira das 19 

árvores 
 

Os valores médios de retratibilidade (RT, RR, RV) diferiram estatisticamente entre 

espécies e dentro de cada árvore do mesmo grupo de mesma espécie, evidenciando a 

diferenciação do material lenhoso (alburno e cerne). 

No alburno, a retratibilidade tangencial variou de 5,67% a 12,63%, com maior valor 

registrado na árvore 9 (Eschweilera odora). No sentido radial, a variação foi de 3,26% a 

7,72%, sendo o valor maior para a árvore 18 (Pouteria guynensis Aubl.). A contração 

volumétrica variou de 10,45% a 18,85%, tendo novamente a espécie Eschweilera odora 

(árvore 9), com maior valor observado.  

Observa-se que a espécie Swartzia recurva (árvore 19) apresentou a menor variação no 

sentido tangencial e volumétrico, na madeira do alburno. Nestes mesmos sentidos, a árvore 9 

(Eschweilera odora) registrou os maiores valores. Os valores médios encontrados no alburno 

pertencem a classe de valores proposta por Galvão e Jankowsky (1985). 
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No cerne, as variações tangenciais foram de 6,60% a 12,73%. No sentido radial foi de 

4,10% a 7,85% e na volumétrica de 11,00% a 19,94%. Notou-se que, os valores de variação 

no cerne também estão dentro na classe de variação de Galvão e Jankowsky (1985). Verificou-

se que, as espécies Eschweilera odora, Micrandopsis scleroxylon, Swartzia recurva e Pouteria 

guynensis, registraram os menores e maiores valores médios de variação no alburno e cerne.   

Quanto ao coeficiente de anisotropia, observou-se uma variação de 1,02 % a 2,10 %. 

Segundo o teste de comparação de médias aplicado, não foi evidenciada diferença estatística 

significativa entre as árvores, corroborando para igualdade das médias no alburno e cerne, e 

caracterizando mesma condição de material lenhoso.  

Seguindo a classificação de Galvão e Jankowsky (1985), as árvores 3, 4, 8, 10, 16, 18 

e 19 registraram no alburno valores menores que 1,50, sendo consideradas madeiras muito 

estáveis. As árvores 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15 e 17 registraram valores entre 1,50 a 2,00, 

indicando madeiras de média baixa estabilidade. A árvore 14 foi uma exceção, pois apresentou 

valor de 2,10% no alburno, sendo considerada como madeira muito instável.  

No cerne, a madeira das árvores 1, 3, 4, 10, 12, 13, 18 e 19 é considerada muito 

estável, enquanto nas árvores 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 e 17 é de média baixa estabilidade. A 

árvore 11 foi considerada de média alta estabilidade, por apresentar CA de 2,05% no cerne. 

Os valores referentes ao coeficiente de anisotropia no cerne e alburno para as 19 

árvores evidenciaram uma tendência de acréscimo e decréscimo no sentido medula-casca 

dentro das espécies. Observou-se que, nas árvores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14 o 

coeficiente de anisotropia foi crescente do cerne ao alburno (medula-casca), enquanto nas 

árvores 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18 e 19, apresentaram decréscimo no sentido medula-casca.  

Resultados semelhantes aos valores das espécies estudadas foram observados nos 

trabalhos de Gonçalez & Gonçalves (2001), analisando as madeiras de Cedroarana, Orelha-de-

macaco, também referenciando o Cedro e Mogno. IBDF (1988) quando estudaram as espécies 

Abiurana-branca, Angelim-pedra, Breu, Fava-tamboril, Guaruba e Ingarana. No gênero 

Nectandra sp. (Louro) a variação da contração tangencial foi crescente em direção à casca, 

diferentemente da radial, decrescente a partir da medula. Provavelmente, a diferença entre os 

planos foi preponderante para o aumento significativo do fator anisotrópico no sentido 

medula-casca (Fioresi et al., 2012). 

A avaliação das características da variação dimensional da madeira permite o uso 

racional da matéria-prima com maior estabilidade, possibilitando a seleção de madeiras mais 
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estáveis. Kollmann e Côtê (1968), afirmam que, quanto mais alta a massa específica da 

madeira, maior a sua contração ou inchamento.  

De forma geral, as espécies estudadas apresentaram variações dimensionais 

consideradas estáveis a normal, dentro da classificação proposta em literatura por Galvão e 

Jankowsky (1985), com exceção das árvores 14 e 11. Ressalta-se que, essa característica é 

comum entre algumas espécies madeireiras da Amazônia, conforme observações em 

literaturas.  

Os resultados alcançados reforçam as conclusões em relação à qualidade das 

madeiras do cerne e alburno das 11 espécies florestais estudadas nesta pesquisa no item 5.3.1, 

quando afirma que elas podem ser utilizadas na fabricação de produtos. 

 

5.4 QUALIDADE DA MADEIRA 

 

 Barrichelo (1992) considera que “qualidade” é uma propriedade, atributo ou condição 

que distingue um determinado produto por melhor adequar ao seu uso. Para o caso da madeira, 

os parâmetros principais de avaliação da qualidade são: a) tecnológicos (físicos, químicos, 

mecânicos, anatômicos, etc.) e b) não tecnológicos (espécie, procedência, idade, ritmo de 

crescimento (DAP e altura), forma, conicidade da árvore, etc.). Destaca-se a necessidade da 

avaliação da madeira para definir a sua melhor aplicação, fornecendo produtos adequados e de 

qualidade que o mercado exige (Trugilho et al.,2007). 

 Resume-se que, a qualidade da madeira é caracterizada por suas propriedades, 

seguindo as normas que atribuem definição de qualidade a peça analisada, e conferem aptidão 

para uso final. Entretanto, o termo qualidade é subjetivo e multidimensional, vai além das 

conformidades às especificações e aos requisitos, é não apresentar defeitos. 

Além da caracterização da madeira, é necessário buscar outras variáveis para qualifica-

la. Neste caso, o aspecto físico da madeira também influencia na qualidade, por exemplo, a 

dimensão da peça, a cor da madeira, ataque de organismos deterioradores, defeitos internos, 

entre outros. Estas variáveis são importantes, principalmente dentro de um sistema de base 

florestal, pois os resultados podem ser baixos ou altos níveis de qualidade do produto, gerando 

ou não custos de produção afetados pelo manejo florestal.   

Observa-se que, uma grande variedade de métodos tem sido usada para medir e 

quantificar diferentes parâmetros na madeira, e o uso de sistema de análise de imagens no 
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estudo de características da madeira têm sido propagado (Huber, 1980; Lee e Rosen, 1983; 

Tomazello Filho, 1983; Vetter e Botosso, 1985; Abrahão et al., 2003; Silva e Trugilho, 2003).  

 

5.4.1 Avaliação das imagens por Tomógrafo de impulso 

 

 Na análise das imagens por tomógrafo de impulso, considerou-se uma característica 

que diferenciasse as árvores para melhor interpretação das imagens, sendo definidos dois 

grupos de indivíduos para comparação. O primeiro grupo foi classificado com material 

lenhoso (cerne e alburno) indistinto ou homogêneo e o segundo grupo com material lenhoso 

distinto ou heterogêneo.  

 Outro fator considerado foi o agrupamento das imagens por gênero, com objetivo de 

avaliar melhor o comportamento de cada individuo, dentro de um grupo semelhante, uma vez 

que, cada imagem apresentou um padrão específico na variação das cores relacionadas às 

velocidades obtidas. 

Para caracterização das imagens tomográficas no sentido transversal no DAP realizou-

se a comparação com a imagem do lenho da árvore obtida após exploração florestal, a fim de 

verificar a eficácia do aparelho, utilizado em árvores da Amazônia. As imagens geradas 

permitiram observar as condições do lenho, por meio da construção da seção transversal no 

conjunto de cores, demonstrando a praticidade de manuseio do equipamento. As imagens 

tomográficas da seção transversal das árvores foram analisadas quanto à qualidade, de acordo 

com registro de cores apresentada e densidade básica obtida no cerne e alburno. Este 

procedimento foi recomendado por RINNTECH (2005), quando afirmou que as imagens 

tomográficas não devem ser a única base de decisão para avaliar uma seção transversal, mas 

em combinação com outros dados coletados na árvore.  

A imagem tomográfica no modelo de cor “arco-íris” e a escala de cores com faixas de 

velocidade obtida na área diametral do lenho do tronco das 19 árvores são apresentadas nos 

subitens 5.4.1.1 e 5.4.1.2. As classes de velocidades foram formadas de acordo com o arco-íris 

de cores, gerado pelo programa na confecção do perfil da imagem, pela onda mecânica 

percorrida no lenho. Segundo RINNTECH (2005), a imagem tomográfica ou gráfico de 

superfície é calculado a partir do gráfico de linha, e dependendo da densidade da rede de 

sensores, que permite localizar defeitos na madeira, uma vez que foi desenvolvido para 

determinar a segurança e medir a qualidade da madeira de árvores vivas e madeira em tora. 
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Como padrão, a paleta de cores (escala) é dimensionada de acordo com a gama de velocidades 

“do menor para o maior valor”. Os números indicados ao longo da circunferência indicam a 

posição de fixação dos sensores no tronco das árvores. 

 

5.4.1.1 Imagens tomográficas do primeiro grupo – homogêneo  

 

a) Byrsonima crispa Juss. (Murici; Murici-da-mata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 16; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 15; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
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Figura 24 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 14; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 

 

Observou-se nas imagens tomográficas das árvores (Figuras 22A a 24A) que houve 

semelhança da composição de cores na formação das imagens, predizendo um comportamento 

homogêneo na propagação da onda, entre as árvores desta espécie. Nas árvores 14 e 16 

ocorreu a presença da cor amarela, evidenciada nas imagens superficiais, o que pode estar 

relacionado à constituição da madeira, ou a um padrão da batida exercida em cada sensor, uma 

vez que, é observado nas imagens do lenho que não foram registados defeitos internos nesta 

espécie.    

A escala de velocidade nesta espécie variou de 1.192 a 3.739 m/s. A densidade básica 

para esta faixa de velocidade foi de 0,46 a 0,66 g/cm³, no alburno e cerne, respectivamente. 

Esta variação pode corroborar para um possível padrão de velocidade nesta espécie, para este 

intervalo de densidade.  

RINNTECH (2005) afirma que, as velocidades de impulso dentro da madeira são 

altamente correlacionadas com a densidade do material, e, portanto, pode ser usado para reunir 

informações sobre a sua qualidade. Rollo (2009) analisando as imagens tomográficas da 

espécie Tipuana, afirma que, cores azul e verde indicam maior velocidade, e amarelo e 

vermelho indicam menor velocidade de propagação da onda mecânica. 

Rollo (2009) traduz ainda que, a cor amarela é u possível defeito na árvore. Entretanto, 

esta afirmação não foi confirmada, pois ao se observar as imagens do lenho (Figuras 22B, 23B 

e 24B) verificou-se ausência de defeitos internos na madeira das árvores.  
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5.4.1.2 Imagens tomográficas do segundo grupo – heterogêneo  

 

a) Inga alba (Sw.) Willd. (Ingá-vermelha) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 1; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 

 

b) Inga paraensis Ducke. (Ingá-vermelha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 2; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
 

 

c) Inga sp. (Ingá-vermelha/Angelim-vermelho) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 3; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
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As imagens tomográficas das espécies Inga alba e Inga paraensis (Figuras 25A e 26A) 

apresentaram a cor vermelha no centro  da imagem, sendo que na árvore 1 (Figura 25A) a 

dimensão do vermelho é menos evidente e não foi observado defeito interno na madeira. Na 

árvore 2 ocorreu o vermelho mais intenso e foi registrado defeito interno na área do cerne. O 

padrão de variação destas árvores foi de 343 a 2.932 m/s, com densidade variando de 0,53 a 

0,67 g/cm
3
, entre o alburno e cerne.  

Na árvore 3 predominou as cores azul e verde, com velocidade de 1.895 a 3.418 m/s. 

Em comparação às árvores 1 e 2, a árvore 3 apresentou melhor qualidade pela formação da 

imagem tomográfica e pelo intervalo de velocidade obtido. Outro fator que pode ser atribuído 

é a densidade da madeira, que variou de 0,90 a 0,97 g/cm
3
. Quando comparado à análise 

visual, observa-se a inexistência de defeitos internos, corroborando para a velocidade obtida, 

em que a propagação da onda não sofreu interferência ou descontinuidade durante o percurso.   

 

d) Micrandopsis scleroxylon W. Rodr. (Peãozinho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 4; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 5; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
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Figura 30 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 6; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 7; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
 

Nas imagens tomográficas do lenho da Micrandopsis scleroxylon foi registrado a cor 

vermelha e amarela em todas as árvores. Na avaliação visual da árvore 4 não houve defeito 

interno que justificasse afetar a qualidade da madeira, como registrado pelas cores 

evidenciadas. A maior concentração de cor foi definida pelos tons verde e azul. As árvores que 

apresentaram defeitos internos registraram a variação da velocidade de 651 a 4.512 m/s, 

enquanto a árvore 4 (isenta de defeito) registrou velocidade de 513 a 4.613 m/s. Todas as 

árvores desta espécie possuem madeiras de alta densidade, variando de 0,82 a 0,97 g/cm
3
, 

entre alburno e cerne, portanto mais resistente e contribuindo melhor na propagação da 

velocidade.  

    As árvores 5, 6 e 7 (Figuras 29A, 30A e 31A), respectivamente, registraram a cor 

vermelha, indicando possível perda de qualidade, com velocidade que variou de 651 a 2.628 

m/s. A menor variação da velocidade foi registrada na árvore 6 (651 a 1.788 m/s), onde foi 

identificado maior defeito interno no lenho da árvore. As faixas verde e azul também foram 
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observadas nestas árvores, sendo que, nas árvores 5 e 7 foram as maiores variações da 

velocidade (2.627 a 4.512 m/s) e menores defeitos, com densidade básica de 0,82 a 0,95g/cm
3
. 

A árvore 6 com velocidade de 1.788 a 2.926 m/s e densidade de 0,85 a 0,97g/cm
3
 foi 

semelhante ao valor da árvore 4, que não havia defeito. 

   Observou-se que, a ocosidade foi uma característica presente nas árvores desta 

espécie, por ter afetado 3 das 4 árvores estudadas. Este fato pode estar em função de algum 

fator genético ou influência da área de crescimento, devendo esta espécie ser estudada em 

outros sítios e com número maior de árvores.    

 

e) Eschweilera odora (Poepp.) Miers. (Matamatá) 

 

 

Figura 32 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 8; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 9; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
 
 
 
 



89 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 10; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno (B). 
 

Nas árvores da espécie Eschweilera odora, as imagens tomográficas foram formadas 

com as cores azul, verde e alguns tons de amarelo. A árvore 9 apresentou maior variação da 

velocidade (362 a 5.571 m/s), com densidade básica de 0,71 a 0,75 g/cm
3
. Enquanto, as 

árvores 8 e 10 registraram velocidade de  345 a 4.025 m/s, com densidade de 0,75 a 0,92 

g/cm
3
.  

A diferença entre as classes de velocidade pode estar relacionada à densidade, pois 

quanto maior, mais rápida é a passagem da onda. Esta produz menos variação, uma vez que 

nenhuma das árvores registrou defeito interno no lenho, somente fissuras de topo no momento 

do corte na exploração. Essa característica pode estar associada ao gênero Eschweilera, para 

ocorrência de rachaduras no momento do corte. A madeira foi de ótima qualidade após 

desdobro e aspectos físicos sem defeitos internos.   

 

f) Protium tenuifolium Engl. (Breu-vermelho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 11; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 



90 
 

 

  
 

 

 

Figura 36 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 12; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno (B). 
 

g) Protium puncticulatum Macbr. (Breu-vermelho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 13; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno (B). 
 

As árvores de breu-vermelho (Protium tenuifolium) apresentaram imagens 

tomográficas distintas. Na árvore 11, a formação foi principalmente com as cores azul e verde, 

com velocidade variando de 1.230 a 4.536 m/s. Na árvore 12 apresentou cor vermelha entre os 

sensores 4 e 5, porém, na análise visual in loco e após desdobro, não foi encontrado defeito 

interno na árvore, que corroborasse à presença da cor vermelha. Esta árvore registrou 

velocidade de 882 a 4.226 m/s. As árvores possuem madeiras de densidade alta (0,61 a 0,85 

g/cm
3
), atribuindo resistência e qualidade ao material lenhoso, uma vez que na análise visual 

não identificado defeito interno.   

A árvore 13 registrou a imagem com as cores azul e verde, com suave tonalidade 

amarela. A velocidade variou de 329 a 3.814 m/s, para uma densidade de 0,84 a 0,88 g/cm
3
,
 

evidenciando madeira de boa qualidade. 
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h) Manilkara amazonica (Huber.) Standley. (Abiurana; Maparajuba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 17; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
 

 

Para a espécie Manilkara amazonica, as cores azul e verde predominaram na 

formação da imagem. Apresentou intervalo de velocidade variando de 507 a 2.307 m/s. A 

composição da imagem foi representada pela classe de 1.407 a 2.307 m/s, confirmando que a 

alta densidade de 0,84 a 0,99, no alburno e cerne, respectivamente, está associada passagem  

mais rápida da onda de tensão, pelo material lenhoso de maior densidade. Esta árvore não 

apresentou defeito interno.   

 

i) Pouteria guynensis Aubl. (Abiurana) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 18; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno. 
 

 

A árvore da Pouteria guynensis apresentou imagem superficial semelhante a árvore 

da Manilkara amazonica, na sua composição. A velocidade variou de 316 a 4.067 m/s. O 

intervalo menor de velocidade pode estar relacionado à forma geométrica do lenho, 
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ocasionada pelos intervalos entre os sensores, onde a velocidade fica mais lenta nos espaços 

vazios. 

Observou-se que, as cores predominantes da imagem de superfície correspondem à 

velocidade de 2.191 a 4.067 m/s, para madeira desta espécie com densidade variando de 0,81 a 

0,90 g/cm
3
. A árvore estava isenta de defeitos internos. 

.        

j) Swartzia recurva Poepp. (Muirajibóia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – (A) Imagem tomográfica na seção transversal da árvore 19; (B) vista do corte 

transversal da madeira e densidade básica do cerne-alburno (B). 
 

A árvore 19 (Swartzia recurva Poepp.) apresentou em sua composição maior variação 

das cores verde e azul, com um fragmento em vermelho e escala de velocidade variando de 

399 a 2.950 m/s, sem defeito interno. Em análise visual, não foram observados defeitos 

internos na madeira que justificassem a presença da cor vermelha, mas que, poderia estar 

relacionada a alguma característica interna da madeira. Considera-se que esta árvore 

apresentou bom índice de qualidade, pela predominância da classe de velocidade azul e verde 

(1.674 a 2.950 m/s) e alta densidade obtida no cerne e alburno (0,83 a 0,77 g/cm
3
), 

respectivamente.  

De forma geral, analisando as imagens de superfície do lenho obtidas por tomografia 

de impulso, observou-se que, não houve diferença na composição das imagens entre as árvores 

que apresentavam cerne e alburno distinto ou indistinto, ou seja, não há um padrão de imagem 

para a diferenciação de material lenhoso. Entretanto, verificou-se que as espécies com cerne e 

alburno indistintos (Byrsonima crispa), apresentaram classes de velocidade variando de 1.192 

a 3.739 m/s, enquanto nas espécies com este material diferenciado, a classe variou de 329 a 

5.571 m/s, ou seja, apresentaram uma escala de velocidade variada, por ocasião da 

composição do material dentro do sólido. Enquanto que, a outra composição de madeira, 
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formou-se com um material mais homogêneo (cerne e alburno), propiciando uma mesma 

densidade do lenho, para a passagem da onda de tensão. 

Com este resultado, entende-se que é possível a predição da caracterização de material 

lenhoso pela velocidade, e não pela paleta de cores gerada no gráfico, pois se observa que, a 

classe de velocidade variou de acordo o tipo de material lenhoso, que consequentemente 

formou uma escala de cores. 

 Foram observadas nove imagens que sobressaíram-se com a cor vermelha, sendo que, 

apenas quatro imagens, confirmaram a presença de defeito interno, após análise visual do 

lenho. Destas, foram evidenciadas as espécies Inga paraensis e Eschweilera odora, 

classificadas com qualidade moderada a alta. Segundo Medeiros (2013), que avaliou o 

rendimento destas árvores, o volume comprometido pelos defeitos internos variou de 2 a 14%, 

ou seja, a qualidade da madeira na produção não foi comprometida.  

Observou-se ainda que, árvores com a forma geométrica tortuosa (cavidades) possuem 

possibilidade de aparecimento da cor vermelha, nas imagens tomográficas. Este caso é 

inerente à disposição entre os sensores nas regiões mais periféricas (bordas do diâmetro), uma 

vez que, encontrando espaços vazios entre as cavidades, a propagação da onda de tensão terá 

sua passagem dificultada e ficará reduzida, formando ligações com velocidades menores. 

A partir dos resultados do tomógrafo de impulso, com a interpretação da velocidade 

gerada, é possível estimar a densidade do lenho, assim como, o tipo de material lenhoso. 

Nesse sentido, pode-se aferir que, velocidades baixas podem indicar material lenhoso do 

alburno ou de baixa densidade, ou ainda, com possível defeito interno.   

Segundo RINNTECH (2005), a sequência de cores pode depender muito do objetivo 

do estudo e variar conforme itens de interesse que devam entrar em evidências. Em outras 

palavras, entende-se que, a paleta de cores poderá ser modificada pelo usuário do 

equipamento, conforme a essência do trabalho, e não será do conjunto de cores, a decisão final 

para definir se o lenho interno estará sadio ou com defeito, mas sim da classe de velocidade 

obtida. 

Estudos semelhantes com uso do Tomógrafo de impulso foram observados por Amodei 

et al. (2010) quando avaliaram 8 árvores de Tectona grandis L.F.A., com Tomógrafo de 

impulso ARBOTON e encontraram grande variação da velocidade (500 – 3.091 m/s), para as 

árvores estudadas de mesma idade e provenientes de mesmo povoamento, podendo ser 

atribuído as variações anatômicas, físicas e químicas encontradas entre as árvores e até mesmo 

dentro da mesma árvore.  
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Também Uliana (2010) avaliou a viabilidade de aplicação da tomografia de impulso na 

detecção de lesões e ocos na espécie Manilkara huberi (maçaranduba) para aplicação no 

manejo florestal, visando reduzir a geração de resíduos e os impactos negativos da atividade, 

encontrando correlação da imagem tomográfica com a qualidade do fuste após o corte. Afirma 

que, o método superestima a área deteriorada entre 7 a 5%, não se mostrando eficiente para 

diferenciar tecido deteriorado de sadio para esta espécie, com indivíduos acima de 90 cm de 

DAP.  

Castro et al., (2011) estudando o perfil radial de árvores de Teca (Tectona grandis), 

encontraram que a velocidade da onda mecânica aumenta no sentido medula-casca, com 

delimitação em duas regiões centrais no tronco: a central, com menor velocidade, com 

madeira juvenil e a periférica, com maior velocidade, com madeira adulta, com valor médio de 

velocidades variando de 907-1007 e de 1007-1107 m/s. Nesse sentido, existem diferentes tipos 

de madeira no tronco das árvores de algumas espécies, relacionados com os estágios de 

formação do lenho, denominados alburno e cerne.  

Buscando avaliar a eficiência do tomógrafo na avaliação de árvores em pé, Stević et al. 

(2013) utilizaram o tomógrafo de som e resistógrafo e encontraram resultados que mostram 

que a estrutura da madeira não estava danificada, mas que existiam apenas fissuras nos locais 

que atingiam o seu núcleo. Lawday e Hodges (2000) utilizando ondas de tensão para detectar 

apodrecimento em árvores em pé, detectou que este método forneceu informações suficientes 

para a detecção da região central do apodrecimento. Para confirmar a precisão deste método a 

árvore foi derrubada e comparada a região suspeita com a atual. 

Enquanto Rollo et al. (2013) utilizando tomógrafo de impulso e resistógrafo em dois 

toretes sadios de Eucalyptus saligna Sm, afirmaram que, por gerar uma imagem da seção 

transversal inteira, a tomografia de impulso apresenta dados mais completos do que os gerados 

pelo resistógrafo. No entanto, estudos com árvores vivas, com lesões internas e de diferentes 

espécies e densidades devem ser realizados para maior conhecimento dessa tecnologia. 

Por tratar-se de uma técnica nova, e considerando a carência de estudos com tomógrafo 

de impulso em árvores da Amazônia, registra-se a necessidade de maiores avaliações em 

outras espécies, assim como, em um número maior das espécies estudadas neste trabalho. 

Tem-se com finalidade, a calibração do aparelho para madeiras da região, bem como definir 

padrões, em classes de velocidade para espécies da Amazônia, principalmente na árvore em 

pé, uma vez que, é o diagnóstico mais preciso para avaliação da qualidade da madeira na 
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tomada de decisão, e por não haver registros de uso da tomografia de impulso em diferentes 

árvores vivas para balizar o resultado destas espécies.  

As informações fornecidas pelo uso da tomografia de impulso possibilitou uma 

avaliação preliminar qualitativa da madeira, de forma não destrutiva, e com estudos 

complementares das propriedades físicas (densidade básica). Deste modo, é possível 

correlacionar os resultados e estabelecer critérios de avaliação das árvores para predizer as 

possibilidades de uso da madeira.  

A tomografia de impulso mostrou-se como um equipamento eficaz e prático, que traz 

maiores informações do estado interno das árvores, em relação ao stress wave timer e 

resistógrafo. Possibilitou a localização da área afetada, por meio de uma visão da seção 

transversal completa dos indivíduos, que permite inferir na qualidade da madeira (densidade), 

qualificando a matéria-prima. 

É uma técnica inovadora e de fácil manuseio para caracterizar o lenho da árvore. 

Entretanto, observaram-se algumas limitações, ele registra que rachaduras e alguma 

característica intrínseca da madeira sejam obstáculos para a propagação das ondas, parecendo 

muito maior do que eles realmente são, como observado em algumas imagens, e pode levar a 

conclusões incorretas sobre a árvore. Por isso, RINNTECH (2005) sugere que as imagens 

sejam interpretadas em conjunto com outras características, pois a velocidade é correlacionada 

com a densidade, mas também é afetada por ela e parâmetros anatômicos da madeira. E as 

diferenças particulares entre as espécies precisam ser levadas em conta. Além disso, pode 

também ser atribuído as influências externas (vento, chuva, ruídos elevados) e influências 

inerentes ao equipamento, como qualidade da pancada (diferentes intensidades de batidas nos 

sensores), fixação dos conectores metálicos, entre outros. 

Com relação à aplicabilidade da técnica da tomografia de impulso, sua aplicação pode 

ser difundida na indústria madeireira, permitindo a visualização preliminar do interior da 

madeira, otimizando a localização e a orientação do corte da matéria-prima para definição dos 

produtos. Outra possibilidade é auxiliar os órgãos governamentais de proteção ao meio 

ambiente fazendo uso da tomografia no diagnóstico de possíveis doenças e/ou mecanismos de 

degradação (apodrecimento, rachaduras ou fissuras) que possam comprometer árvores urbanas 

com risco de queda.  

Outra importante finalidade do aparelho, ainda não explorada, mas objetivada neste 

trabalho, é a sua inclusão para melhoria da prática do manejo florestal de espécies nativas da 

Amazônia. Durante o momento da exploração florestal, observa-se que um número de 
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indivíduos apresenta problemas de ocosidade. Isso, dependendo ainda, da espécie explorada e 

muitas vezes descoberto somente no momento da exploração. A partir da predição da 

qualidade interna das árvores ainda em pé, será possível classificá-la, contribuindo com 

informações para diminuir o desperdício e consequentemente obter maior aproveitamento da 

matéria-prima, conduzindo para uso final mais adequado. 

 

5.4.2 Avaliação da relação do Tomógrafo de impulso com o stress wave timer 

  

Esta análise foi motivada para avaliar a forma de apresentação dos resultados que cada 

aparelho fornece. Os resultados obtidos por meio do stress wave timer são representados na 

forma quantitativa, ou seja, avaliados a partir da velocidade (m/s) ou tempo (s) fornecidos. O 

tomógrafo de impulso é avaliado de forma qualitativa, a partir da seção transversal do lenho 

construído nas imagens tomográficas. Isso impossibilita uma relação mais precisa no uso 

conjunto dos aparelhos, para uma avaliação quanto à detecção de descontinuidade ou defeitos 

internos no material lenhoso. 

Deste modo, padronizaram-se as variáveis qualitativas do tomógrafo de impulso para 

quantitativa, em que as imagens obtidas foram transformadas em porcentagem, para 

interpretação da relação qualidade e resistência da madeira (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – Relação da qualidade da árvore pelo tomógrafo de impulso com a velocidade 

obtida por stress wave timer 
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 Como o stress wave timer é considerado uma ferramenta capaz de mensurar a 

resistência da madeira, por meio da velocidade obtida a partir do tempo de propagação da 

onda, a tomografia de impulso é capaz de identificar áreas lesionadas ou descontinuidades no 

tecido lenhoso, que podem estimar a qualidade da madeira. A vantagem da tomografia em 

relação ao stress wave timer se deve ao fato da primeira prover informações a respeito de toda 

uma seção transversal avaliada, enquanto o segundo permite leituras lineares, sendo 

necessárias diversas leituras para que a avaliação de uma seção transversal possa ser realizada 

acertadamente.  

Outra vantagem da tomografia de impulso é a geração de uma imagem tomográfica 

que permite a localização das áreas lesionadas na seção avaliada e a aplicação de métodos de 

interpretação de imagem para a qualificação da área lesionada ou do lenho da árvore, também 

utilizando a classe de velocidade obtida. 

 Assim, foram avaliadas no sentido transversal as velocidades médias das onze espécies 

por meio do stress wave timer, em relação à qualidade da madeira em porcentagem, obtida 

pelo tomógrafo de impulso. Ou seja, a avaliação foi baseada na velocidade de propagação da 

onda na madeira, atribuindo a proporção da velocidade com a qualidade da madeira. 

 De acordo com a Figura 40, as velocidades no sentido transversal variaram entre 473 a 

1.398 m/s, para uma escala de qualidade do tecido lenhoso de 84 a 100%. Esta escala de 

qualidade também foi obtida por Medeiros (2013), quando avaliou a sanidade destas espécies 

em relação ao rendimento volumétrico, obtido por meio de desdobro em serraria.    

Do total de indivíduos avaliados, 81% registraram o estado de qualidade entre 96 a 

100%, com velocidade variando de 473 a 1.398 m/s. Destes, apenas um individuo com 

velocidade de 982 m/s apresentou defeito interno de aproximadamente 0,51% na análise visual 

e 2,03% por imagem tomográfica, para um padrão de qualidade de 97,97%.   

Os demais indivíduos formaram um grupo menor, com velocidade variando de 574 a 

960 m/s, para escala de qualidade de 86 a 92%, em que quatro indivíduos apresentaram 

defeitos internos.        

Neste resultado, pode-se afirmar que a relação entre o stress wave timer e o tomógrafo 

de impulso explicam 80% do estado de sanidade da madeira, favorecendo o uso dos 

equipamentos em conjunto para uma análise completa da qualidade interna do lenho in situ. 

Confirma-se ainda que, o tomógrafo de impulso pode vir a substituir o stress wave timer, por 

também obter-se a velocidade de toda seção transversal, simultaneamente ao perfil do lenho 



98 
 

 

  
 

para avaliação da qualidade da madeira, no momento da avaliação em campo, classificando as 

espécies de média e alta resistência.  

 

5.4.3 Análise de Cluster (Agrupamento) 

 

A valoração de uma área florestal está intimamente ligada à qualidade da matéria-

prima que reside no local. Deste modo, a realização de um inventário da qualidade na área a 

ser explorada pode classificar e qualificar a madeira, predizendo suas diversas possibilidades 

de uso final. 

Na Amazônia, não é fácil à frequência de uma espécie em diversas áreas, para 

obtenção do volume de madeira. Assim, faz-se necessário o conhecimento de espécies 

alternativas, com mesmo padrão de qualidade em resposta ao uso final. Ressaltando que, a 

frequência de espécies amazônicas em 1 hectare é baixa, em razão da grande diversidade de 

espécies existentes. A partir de estudos técnicos, podem-se caracterizar espécies alternativas, 

para comercialização de madeiras, maximizando o número de oferta de outras espécies 

florestais para o mercado com mesmo padrão de qualidade.  

Nesse sentido, utilizou-se a análise de Clusters por distância Euclidiana (técnica de 

agrupamento) entre as variáveis determinadas, com os 19 indivíduos. O objetivo foi 

caracterizar grupos, de forma que, dentro de cada um deles obtenham-se espécies de 

propriedades equivalentes, de alta homogeneidade. Assim, obteve-se uma árvore hierárquica 

com possíveis grupos, variando em função da distância euclidiana entre as variáveis, conforme 

ilustra a Figura 42. 

Este método forma grupos mais homogêneos que o formado por outros métodos. 

Quando ele é aplicado para fornecer a distância entre conjuntos de elementos, ele seleciona a 

distância que corresponde à maior diferença entre os elementos de grupos distintos (Alencar, 

2009).   
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Figura 42 – Classificação hierárquica direta da análise de Cluster para as variáveis estudadas 

nos 19 indivíduos. 

 

Segundo Possoli (1984), quando as unidades observadas vão sendo combinadas em 

grupos, o detalhe inicial é perdido. O ponto principal é a escolha de uma linha de corte que 

indique um conjunto significativo de grupos. Na análise do dendrograma foi traçada uma linha 

de corte na altura 10, aproximadamente, destacando “3” grupos distintos (Tabela 08).  
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Tabela 06 – Valores médios das variáveis por Grupo, formado na analise de Cluster. 

Grupo Árvore Espécie 
ρb 

(g/cm³) 

CA 

(%) 

VTR 

(m/s) 

MOEdTR 

(MPa) 

T.I. 

(%s) 

1 

1 Inga alba (Sw.) Willd. 0,552 1,45 469 20.533 96,29 

14 Byrsonima crispa Juss. 0,487 1,48 436 18.602 100 

13 Protium puncticulatum Macbr. 0,629 1,50 780 57.139 100 

15 Byrsonima crispa Juss. 0,590 1,28 749 53.899 100 

19 Swartzia recurva Poepp. 0,800 1,33 533 26.975 97,47 

Média Geral 0,612 1,40 593 35.430 98,752 

2 

2 Inga paraensis Ducke. 0,656 1,64 960 81.492 8613 

5 Micrandopsis scleroxylon W. Rodr. 0,920 1,62 872 75.001 84 

6 Micrandopsis scleroxylon W. Rodr 0,909 1,78 776 58.008 96,46 

7 Micrandopsis scleroxylon W. Rodr 0,882 1,77 668 45.902 89,66 

12 Protium tenuifolium Engl. 0,793 1,74 866 70.233 91,67 

3 Inga sp. 0,937 1,34 925 80.949 100 

10 Eschweilera odora (Poepp.) Miers. 0,796 1,42 883 75.332 100 

4 Micrandopsis scleroxylon W. Rodr 0,917 1,29 953 89.793 91,34 

18 Pouteria guynensis Aubl. 0,857 1,09 983 92.364 97,97 

8 Eschweilera odora (Poepp.) Miers. 0,813 1,75 915 83.764 99,46 

9 Eschweilera odora (Poepp.) Miers. 0,869 1,85 1013 95.275 100 

17 Manilkara amazonica (Huber.) Standley 0,917 1,87 1039 99.963 100 

16 Byrsonima crispa Juss. 0,644 1,80 845 70.966 100 

Média Geral 0,839 1,61 900 78.388 95,13 

3 11 Protium tenuifolium Engl. 0,728 1,77 1.398 184.110 100 

ρb = densidade básica; CA = coeficiente de anisotropia; VTR = velocidade na árvore no sentido transversal por stress wave timer; MOEdTR = módulo de elasticidade dinâmico 

na árvore no sentido transversal; T.I. = tomógrafo de impulso – qualidade em porcentagem. 
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A vantagem na realização do agrupamento por meio deste tipo de análise é a fácil 

visualização e interpretação dos resultados, vez que ele reúne todas as características 

próximas de cada indivíduo para formação dos grupos. 

O Grupo 1 (verde) foi formado por 5 indivíduos distintos: Inga alba, Byrsonima 

crispa, Protium puncticulatum e Swartzia recurva. 

O Grupo 2 (marron) foi constituído por 13 indivíduos, predominando gênero Inga 

paraensis, Micrandopsis scleroxylon, Protium tenuifolium, Inga sp., Eschweilera odora, 

Pouteria guynensis, Manilkara amazonica e Byrsonima crispa. O Grupo 3 foi composto 

unicamente da espécie Protium tenuifolium Engl. 

Em comparação aos valores médios entre os grupos, o grupo 2 apresentou médias 

superiores em relação ao grupo 1, haja vista que agregou o maior número de indivíduos.  

Com relação às propriedades físicas, a densidade básica apresentou maior variação no 

grupo 1 com madeiras de baixa a alta densidade (0,487 a 0,800 g/cm
3
), enquanto no grupo 2, 

predominaram madeiras de média a alta densidade, com variação de 0,644 a 0,937 g/cm
3
, e no 

grupo 3, madeira de média densidade. 

O coeficiente de anisotropia apresentou comportamento homogêneo nos grupos, 

registrando madeiras com estabilidade dimensional dentro dos padrões de normalidade para 

usinagem. 

Para a variável velocidade, entre o grupo 1 e 2, o segundo apresentou maior média 

com 78.338 m/s, justificado pelo padrão de variação existente dentro do grupo. O grupo 3 foi 

um caso ímpar, apenas com um indivíduo, obteve velocidade de 1.398 m/s, diferenciando dos 

demais. Entretanto, ao analisar as variáveis envolvidas, justifica-se que esta diferença 

amostral pode ter sido influenciada pelo diâmetro da árvore e o tempo da onda de tensão 

percorrido no lenho, uma vez que apresentou menor tempo percorrido e, consequentemente 

maior velocidade e módulo de elasticidade.   

O módulo de elasticidade dinâmico (MOEdTR) foi maior no grupo 2, por apresentar 

maior variabilidade dos dados com valores de 45.902 a 99.963 MPa.  

Em síntese, o grupo 2 apresentou os melhores valores médios para indicação de 

possíveis espécies alternativas no mercado madeireiro, com características tecnológicas de 

qualidade. Como externalidade positiva, agregou espécies de mesmo gênero com outras 

espécies de características semelhantes, representando madeiras de boa qualidade, e que 

possivelmente, podem ser inseridas na cadeia produtiva da madeira.  
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Ressalta-se ainda, que, as madeiras do grupo 2, além das características destacadas, 

apresentam visualmente a coloração do cerne e alburno mais intensa em relação ao grupo 1. 

Esta característica também pode colaborar para introdução no mercado madeireiro, com 

novos designs na utilização da madeira do cerne e alburno, como ocorre com a espécie 

Saboarana (Swartzia laevicarpa – ρb 0,85 g/cm
3
), muito apreciada no mercado pela estética e 

fácil trabalhabilidade, assim como outras espécies da família Fabaceae, que possuem alta 

densidade e fácil usinagem. 

A diferença de cores entre o material lenhoso (cerne e alburno) é característica de 

cada espécie, e pode ser considerada como um diferencial na classificação da madeira. 

Quando apresenta densidade desejável pode ser comparada com espécies nobres aumentando 

a valoração da madeira. Porém, o princípio funcional é a preferência do mercado, 

principalmente o internacional, que compra madeiras tropicais de alta resistência e cores 

diversas.  

Deste modo, ao comparar este material lenhoso, vislumbra-se a utilização total da 

matéria-prima, pelos resultados semelhantes entre estes. O que pode esclarecer as questões 

sobre madeiras claras que possuem baixa resistência, ou seja, o alburno da madeira de alta 

densidade também apresentará alta densidade. Corroborando para o observado nas madeiras 

deste trabalho, que 90% apresentaram cerne e alburno distintos e com baixa diferença na 

densidade em relação ao cerne. Registrando-se que, o alburno pode ser utilizado de forma 

igual ou semelhante ao cerne. Também observado na variação de 0,97% entre estes na 

velocidade de propagação das ondas e pela análise de agrupamento que combinou as árvores 

fortalecendo o material lenhoso.  

   Avaliar a qualidade da madeira por meio de ensaios não destrutivos - stress wave 

timer e tomógrafo de impulso - permitem uma pré-classificação da madeira na árvore in loco. 

Aliada a determinação das propriedades físicas, é possível predizer sobre a qualidade da 

madeira para exploração da matéria-prima. Entretanto, outros estudos ainda devem ser 

realizados, para alcançar a maior precisão neste processo, uma vez que madeiras da Amazônia 

são indivíduos complexos pela sua composição. Contudo, são muito comercializadas e 

preferidas pela diversidade de cores e densidade.   

Outra observação quanto a este trabalho realizado a partir da metodologia não 

destrutiva é a vantagem de valorar a árvore ainda em pé, sendo este um dos objetivos do 

INCT – Madeiras da Amazônia. Atualmente, a volumetria da madeira somente tem “valor 

real” a partir do beneficiamento, quando é avaliada visualmente, livre de defeitos e de acordo 
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com a espécie disponível. A valoração da árvore em pé para fins comerciais, ou seja, antes do 

corte (exploração), ainda é baixo. Foi observado que quando se trata de “serviços ambientais”, 

tais como, o crédito de carbono, entre outros serviços que mantenham a integridade da 

floresta, não foi encontrado um valor para mantê-la em pé, que servisse de parâmetro na 

valoração da árvore in situ. 

  Com a prática destas técnicas não destrutivas é possível aumentar a valoração da 

madeira, tendo em vista a possibilidade de avaliar sua qualidade interna antes da exploração e 

predizer uma classificação para o melhor uso final.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos permite-se apresentar as seguintes conclusões das 

perguntas centrais da investigação, de acordo com os objetivos e hipóteses do trabalho. 

A madeira do alburno e do cerne das árvores estudadas possui aptidão tecnológica 

para inserção no setor produtivo. 

O uso do stress wave timer na árvore in situ indicou o sentido diagonal como o melhor 

para emissão de ondas de tensão por ser mais homogêneo. 

O módulo de elasticidade dinâmico obtido foi semelhante entre as toras (cerne e 

alburno) e tábuas.  

Com o stress wave timer foi possível a formação de grupos por classe de variação 

(velocidade ou módulo de elasticidade dinâmico).  

As imagens tomográficas obtidas revelaram que não há diferença nas imagens do 

lenho com cerne e alburno distinto ou indistinto.  

A utilização em conjunto do tomógrafo de impulso com o stress wave timer confirmou 

que é possível predizer a qualidade da madeira.  

A melhor técnica não destrutiva é a propagação de onda por tomografia de impulso 

pela quantidade de informações obtidas. 

Na análise de Cluster, o grupo 2 apresentou características satisfatórias a partir das 

variáveis determinadas, evidenciando as espécies Micrandopsis scleroxylon e Eschweilera 

odora de grande ocorrência na região, além das espécies Pouteria guynensis, Inga paraensis, 

Inga sp., Protium tenuifolium,  Manilkara amazonica e  Byrsonima crispa.  

O uso de tecnologias alternativas na caracterização das espécies permitiu registrar um 

padrão de variação do módulo de elasticidade dinâmico na madeira e identificar a qualidade 

interna do lenho. Esse resultado confirma que por meio de um “inventário de qualidade”, há 

possibilidade da predição da qualidade da madeira in situ por técnicas de propagação de onda, 

para auxiliar na tomada de decisão, na etapa pré-exploratória de um manejo florestal, 

direcionando a espécie ou indivíduo para o melhor uso. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é parte do Projeto INCT - Madeiras da Amazônia que objetiva o 

desenvolvimento de técnicas para qualificar a madeira, agregar valor e aumentar o 

rendimento, de forma a melhorar a demanda de madeira na indústria de base florestal da 

região, acompanhando o processo da cadeia produtiva da madeira.  

Embora os resultados tenham sido satisfatórios, fazem-se necessários novos estudos 

com a metodologia não destrutiva, pela técnica de propagação de onda, utilizando os 

equipamentos stress wave timer e tomógrafo de impulso. Sendo necessário ainda, um número 

maior de espécies, no mesmo sítio e em sítios diferentes, para estabelecer um banco de dados 

com ensaios não destrutivos em madeiras da Amazônia, com árvore in situ e toras. Deste 

modo, será possível estabelecer um padrão de variação dentro e entre espécies, uma vez que 

foi confirmada a possibilidade de uso neste trabalho, a fim de agrupar um número 

significativo de espécies com material distinto, indistinto, com defeito interno, entre outras 

características, para facilitar a formação de classes de qualidade com base no padrão de 

variação dos grupos estabelecidos dentro de cada um.  . 

Que seja realizado estudo de usinagem nas espécies do gênero Eschweilera e 

Micrandopsis, evidenciadas no grupo 2 pelas suas características e aproveitamento do alburno 

e cerne, considerando ainda sua distribuição e frequência na região. 

Sugere-se que esta técnica de propagação de onda, seja recomendada como ferramenta 

de uso pelos órgãos ambientais na avaliação da sanidade das árvores urbanas com risco de 

queda. Após estabelecimento de um padrão de variação, que seja utilizada em inspeção 

industrial, com vista à inclusão de instruções normativas. E ainda, pelas empresas do 

segmento da indústria madeireira em conjunto com Instituição de Pesquisa, como pré-seleção 

na tomada de decisão na exploração e usos comerciais. 

Sugere-se que novos estudos devem ser realizados com o tomógrafo de impulso para 

calibração de madeiras da Amazônia, na caracterização por velocidade, com a formação de 

uma chave de identificação. 

Ressalta-se ainda, a importância do custo x beneficio destes equipamentos, ou apenas 

do tomógrafo de impulso. O uso deste(s) aparelho(s) pode otimizar a exploração de árvores 

indesejáveis – possíveis defeitos, direcionando o melhor uso. 
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Considera-se que, este trabalho atende uma das etapas do projeto INCT - Madeiras da 

Amazônia, e que esta pesquisa responde alguns questionamentos sobre a sustentabilidade dos 

sistemas de uso da floresta, iniciando um processo de criação de mecanismo para uso 

sustentável dos recursos florestais, valorizando a matéria-prima in loco e contribuindo para as 

decisões de plano de manejo e aumentado o rendimento madeireiro da Amazônia, com o 

melhor aproveitamento do alburno, por apresentar propriedades tecnológicas semelhantes a 

madeira do cerne de algumas espécies que fazem parte do setor produtivo. 
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APÊNDICE - Descrição das espécies utilizadas na tese, a partir de caracterização realizada 

no laboratório de anatomia e identificação de madeira da COTI/INPA e revisão de literatura. 

 

1. Inga paraenses Ducke (Ingá, Ingarana, Ingá-vermelha) 

Árvore de até 30 m de altura com 50 cm de diâmetro. Casca avermelhada e verrucosa, 

quando ferida exsude secreção resinosa. Apresenta folhas paripinidas, alternas, trijugas, 

folíolos coriaceos, com glândulas nectaríferas interpeciolares. Flores alvas ou cremes, 

aromáticas, em capítulos densifloros. 

Ocorre no Brasil, nos estados do Amazonas, Pará, Acre e Amapá, e na 

Colômbia, habitando as matas e os capoeirões da terra firme. 

Possui madeira de densidade alta, cerne marrom-avermelhado com tonalidade 

amarelada e alburno pouco diferenciado do cerne, grã cruzada irregular, 

textura grossa, cheiro e gosto não pronunciados. Anéis de crescimento demarcados por zonas 

escuras do tecido fibroso. Cheiro não pronunciado. Poros pequenos e grandes, solitários e 

múltiplos (2-3), vazios, alguns obstruídos por substâncias esbranquiçadas (COTI/INPA, 

2013).  

Madeira de baixa resistência ao ataque de microrganismos xilófagos. É 

relativamente difícil de preservar por ser pouco permeável a produtos 

hidrossolúveis. A espécie tem secagem muito rápida, com tendência 

moderada ao encanoamento e torcimento e a rachaduras fortes (Loureiro et al., 1997). Muito 

utilizada na construção em geral e faqueados decorativos. 

 

2. Inga alba Willd. (Inga-vermelha) 

O gênero Inga representado por cerca de 250 espécies é típico da América Tropical. 

No Brasil, é bem representado em toda Amazônia. Árvore atinge 30 m de altura, ocorre em 

matas de terra firme, principalmente nos estados do Pará e Amazonas, assim como nas 

Guianas e Venezuela. 

Madeira moderadamente pesada e dura ao corte, cerne bege levemente rosado, 

uniforme, textura grossa, grã irregular para revessa, superfície pouco lustrosa, ligeiramente 

áspera ao tato, apresentando as linhas vasculares distintas longas, largas e vazias, cheiro e 

gosto imperceptíveis. 

A madeira em ensaios de campo demonstrou baixa resistência aos organismos 

xilófagos. A madeira com base em tratamentos experimentais sob pressão, e estudos 
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anatômicos comparativos com madeira de outras espécies, desse gênero, demonstrou ser 

pouco a moderadamente permeável às soluções preservantes. Tem como utilização o 

caibramento, construções temporárias, embalagens, folhas faqueadas e decorativas, entre 

outros (Mainieri e Chimelo, 1980). 

 

3. Inga sp. (Inga-vermelha; Angelim-vermelho, Ingarana) 

Árvore com altura média de 7,20 m e diâmetro de 53,3 cm. Tronco retilíneo/arqueado. 

Cerne e alburno indistinto. Cor marrom-avermelhado-claro, com listras amarelo-oliva. Grã 

cruzada irregular. Textura média a grossa. Anéis de crescimento distintos. Brilho moderado. 

Cheiro indistinto. Resistência ao corte transversal manual, dura.  

Densidade básica de 0,58 g/cm3. Contração tangencial 9,6%, radial 4,1% e 

volumétrica 12%. Trabalhabilidade fácil no processamento com torno e broca, excelente 

acabamento e boa na superfície. Utilizada na construção pesada, leve e torneados 

(IBDF/DPqLPF, 1988). 

 

4. Micrandopsis scleroxylon W. Rodr. (Peãozinho) 

Euphorbiaceae é uma das maiores e mais variáveis famílias de dicotiledôneas, 

distribuída em todo o mundo, especialmente nos trópicos e subtrópicos, somando 

aproximadamente 7500 espécies e 300 gêneros. Nas Américas ocorrem cerca de 2.500 

espécies em 92 gêneros tanto em terras baixas como em regiões montanas. 

Na Reserva Ducke ocorrem 47 espécies distribuídas em 28 gêneros. Outras 8 espécies 

e 6 gêneros ocorrem nos arredores de Manaus, mas não foram registrados para a Reserva. 

Destes, 4 são árvores dos gêneros Micrandropsis, Sagotia, Pausandra e Conceveiba (Ribeiro 

et al., 1999).  

A Micrandopsis scleroxylon W. Rodr. é uma árvore amazônica relativamente 

frequente nas matas de terra firme das cercanias de Manaus, Amazonas. É um tipo de espécie 

única (Rodrigues, 1973) 

Apresenta madeira com alburno amarelo ou creme-claro, bem destacado. Grà direita 

para revessa, textura média. Anéis de crescimento difícil de visualizar, cheiro pouco agradável 

quando recém-cortada. Poros pequenos a médios, solitários e múltiplos radiais, 

frequentemente obstruídos por tilos brilhantes (COTI/INPA, 2013). 
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5. Eschweilera odora (Poepp.) Miers. (Matamatá) 

Árvore mediana, com fuste retilíneo com aproximadamente 55 cm de diâmetro, casca 

acinzentada com 1 cm de espessura. Madeira pesada, cerne claro pardacento a castanho-

escuro às vezes listrado, alburno amarelado, bem distinto do cerne. Grã 

direita, textura media, cheiro desagradável quando fresca, desaparecendo 

após a secagem, gosto indistinto. Anéis de crescimento difícil de visualizar com precisão, 

possivelmente demarcado por zonas escuras do tecido fibroso. 

Madeira altamente resistente aos fungos apodrecedores P. sanguineus e P. fumosus, 

avaliada através de testes de laboratório. Toras cortadas e deixadas na floresta durante dezoito 

meses não sofreram ataque de fungos. Madeira difícil de serrar, recomenda-se o uso de serras 

estelitadas. No entanto, apresenta-se moderadamente fácil para aplainar.  

Para pregar e aparafusar recomenda-se uma perfuração. Recebe bom acabamento. 

Secagem da madeira é relativamente lenta, com tendência moderada a empenamentos. Na 

secagem em estufa recomenda-se usar baixa temperatura. Ensaios preliminares com produtos 

químicos hidrossolúveis aplicados sob pressão indicam que tanto o alburno quanto o cerne 

são difíceis de tratar. Sua aplicação é na construção pesada, dormentes, postes e pilares 

(INPA/CPPF, 1991). 

 

6. Protium tenuifolium Engl. (Breu, breu-preto, breu-vermelho)  

Árvore de 20 m de altura, fuste cilíndrico, base reta, de 25-30 m de diâmetro. Casca 

marrom com manchas liquênicas cinzentas, exsudando resina aromática, incolor, soltando-se 

em placas. Folhas compostas, alternas, paripinadas. Flores pequenas, verde-intenso com 

panículas de espigas, axilares. Fruto drupe, semente com arilo branco. Nervura central 

proeminente na face superior; achatada lateralmente na face inferior.  

Ocorre em toda a Amazônia, na mata da terra firme, ocasionalmente na capoeira. 

Madeira de densidade media. Cerne castanho-claro rosado, distinto do alburno bege-claro, 

grã-direita e textura média, cheiro e gosto indistintos. Anéis de crescimento de difícil 

observação, podendo estar associado a zonas fibrosas escuras. Cheiro não pronunciado. Poros 

pequenos a médios, solitários e múltiplos de 2-4, vazios, alguns obstruídos.   

Madeira de processamento fácil (plaina, lixa e broca), recebe bom acabamento. 

Apresenta baixa durabilidade, susceptível ao ataque de organismos xilófagos. A espécie e 

difícil de preservar por ser pouco ou moderadamente permeável (Loureiro et al., 1997). 
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Utilizada na construção de modo geral, acabamentos internos, moveis, brinquedos, artigos 

domésticos utilitários e chapas. 

 

7. Protium puncticulatum J.F. Macbr. (Breu-vermelho) 

Árvore da família das Burseraceas, a qual compreende 16 gêneros e mais de 800 

espécies tropicais e subtropicais. Espécies de Burseraceae são endêmicas na região amazônica 

e possuem enormes possibilidades econômicas, destacando seus óleos essenciais, que é um 

dos mais importantes grupos de matérias primas para várias indústrias, notadamente as de 

perfumaria, alimentícia e farmacêutica (Andrade e Higuchi 2009; Marques et al. 2010). 

Madeira com cerne de cor bege-rosado uniforme, enquanto o alburno é um pouco mais 

claro que o cerne. Anéis de crescimento indistintos, grã direita para revessa, textura média a 

fina, brilho forte. Cheiro não pronunciado. Poros pequenos, numerosos, solitários e múltiplos 

de 2-3 vazios. Massa específica básica de 0,55 a 0,60 g/cm3. Serragem e aplainamento fácil e 

superfície de acabamento lisa. Utilizada em construção em geral, caixotaria e marcenaria 

(Loureiro e Silva, 1968; COTI/INPA, 2013).  

 

8. Byrsonima crispa Juss. (Murici; Murici-da-mata) 

O gênero arbóreo Byrsonima, que nos Neotrópicos soma aproximadamente 150 

espécies, é o melhor representado com 6. O gênero Byrsonima geralmente é conhecido por 

Murici. Byrsonima crispa é uma arvoreta ou árvore mediana. 

A árvore apresenta casca marrom-claro, lisa e persistente. Possui cerne bege-claro-

rosado ou castanho rosado, com tonalidade mais ou menos acentuadas, irregularmente 

distribuídas, e alburno pouco diferenciado do cerne, um tanto mais claro. Grã-direita, textura 

média, às vezes bem acentuada, superfície um tanto áspera ao tato e sem brilho, cheiro e gosto 

imperceptíveis. Anéis de crescimento indistintos. Poros e médios, numerosos, solitários e 

múltiplos de 2-3, ocasionalmente 4, vazios (COTI/INPA, 2013).  

A madeira de murici, em ensaios de laboratório, demonstrou ter baixa resistência ao 

apodrecimento e boa resistência ao ataque de cupins de madeira seca. As substancias tanantes, 

determinadas em extrato aquoso obtido da madeira, não apresentam interesse econômico 

pelas quantidades obtidas. Mas, já se utilizou da casca de algumas espécies tanino e material 

tintorial empregadas, no passado, para curtume e para tingir tecidos. A madeira é de 

densidade média (0,72 g/cm³) e apresenta utilidade para construção civil, como vigas, caibros, 
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marcos de portas e janelas, ripas, assoalhos e fabricação de móveis (Loureiro et al., 1979; 

Mainieri e Chimelo, 1989). 

A casca em infusão de algumas espécies é relatada para diversos usos medicinais, 

desde picadas de cobras a inflamações da garganta. Com flores vistosas, frutos que atraem 

aves e pelo rápido crescimento, espécies de Malpighiaceae e especialmente de Byrsonima têm 

grande potencial como ornamento e na recuperação de áreas degradadas. 

 

9. Manilkara amazonica (Huber.) Standley (Abiurana; Maparajuba, Maçaranduba) 

Espécie arbórea pertencente à família Sapotaceae, vulgarmente conhecida como 

“maparajuba”, em algumas regiões também é conhecida como Muirajuba, Muirapiranga-roxa, 

Paraju, Parajuba, Pau-de-esteira, Apraiú, Aprauá, Abiurana e Balata. A espécie possui árvores 

de grande porte, fuste longo e retilíneo, com altura geralmente variando de 30 a 40m, podendo 

algumas vezes, atingir 50m. Casca rígida, fissurada longitudinalmente, e limitando faixas 

estreitas, rugosa, exsudando látex abundante ao corte. Folhas simples, alternas, obovadas, 

pecioladas com nervura primária e secundaria nítidas. Flores creme, cálice com 6 sépalas em 

verticilos de 3 anteras. Fruto baga. Ocorrem nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e 

Amapá. Ocasional nas campinas em solo arenoso; porém e mais comum na mata da terra 

firme, em solo argiloso (Loureiro et al. 1979). 

Madeira com cerne marrom-avermelhado-escuro, distinto do alburno rosado a creme. 

Anéis de crescimento distintos, grã direita, textura fina, brilho ausente e cheiro imperceptível. 

Anéis de crescimento distinto, demarcados por zonas escuras do tecido fibroso. Cheiro não 

pronunciado. Poros solitários e múltiplos, formando cadeias radiais, poucos a pouco 

numerosos, vazios ou obstruídos por tilose (Loureiro et al. 1979; COTI/INPA, 2013).    

A madeira é considerada pesada. Possui densidade verde em torno de 1,26 g/cm
3
, 

densidade seca 0,96 g/cm
3
 e densidade básica 0,83 g/cm

3
. Secagem rápida em estufa (7 dias), 

com tendência moderada a rachaduras e torcimento forte e a encanoamento médio. Fácil de 

serrar, laminar, tornear, colar e parafusar. O uso de prego pode causar rachaduras. A presença 

de resina prejudica o fio de corte de ferramentas. Resistente ao ataque de fungos 

apodrecedores e cupins subterrâneos. Não é resistente a brocas marinhas. Resiste bem à 

umidade. Usada em construção civil e naval, cais para embarcações, torneados, chapas, 

instrumentos musicais, assoalhos, carrocerias para caminhões e outros (IBDF/DPq-LPF, 

1988; Loureiro et al. 1997). 
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10.  Pouteria guynensis Aubl. (Abiurana) 

Árvore de porte médio, fuste cilíndrico, de diâmetro superior a 60 cm, casca sulcada, 

avermelhada, com 0,5 cm de espessura, áspera e persistente. Madeira pesada com densidade 

alta, cerne castanho-avermelhado, alburno amarelo-escuro, grã direita, textura nédia, sem 

cheiro e sem gosto. Anéis de crescimento de difícil visualização com precisão, possivelmente 

demarcado por zonas escuras do tecido fibroso e o espaçamento do parênquima axial. Cheiro 

não pronunciado. Poros pequenos; solitários e múltiplos, formando pequenas cadeias radiais; 

poucos a pouco numerosos, quase sempre obstruídos por tilose (COTI/INPA, 2013).  

Em ensaios de laboratórios esta madeira mostrou-se altamente resistente ao ataque dos 

fungos P. sanguíneos e P. fumosus. Toras cortadas e deixadas na floresta durante doze meses 

não sofreram ataque de fungos. Em testes preliminares de laboratório o cerne mostrou-se 

altamente resistente ao ataque do cupim Nasutitermes sp.  

A madeira é difícil de serrar, sendo recomendado o uso de serras estelitadas para o 

desdobro. Moderadamente fácil de aplainar. Para pregar e aparafusar recomenda-se uma 

operação de perfuração. A secagem deve ser conduzida com prudência. A madeira apresenta 

fortes tendências a rachar superficialmente nos extremos. A secagem em estufa deve ser 

conduzida a baixas temperaturas. Ensaios de preservação com produtos químicos 

hidrossolúveis, aplicados sob pressão, indicam que o cerne e o alburno são ambas difíceis de 

tratar (INPA/CPPF, 1991). 

 

11. Swartzia recurva Poepp. (Muirajibóia amarela, Pirauichí, Gumbeira)  

Habita as matas de terra firme e matas secundárias nas margens alagáveis dos rios em 

toda a Amazônia brasileira, principalmente no Estado do Amazonas, Rondônia e Pará. Árvore 

de porte pequeno a médio. Folhas glabras, pecíolos comumente sub arredondados mais 

raramente alado-marginados. Casca marrom-esverdeada com manchas lenquências, pouco 

rugosa e persistente, apresentando látex avermelhado. Anéis de crescimento aparentemente 

associadas ao parênquima axial e zonas escuras do tecido fibroso. 

Madeira muito pesada (1,00 g/cm
3
), dura, alburno bege amarelado, diferente do cerne 

enegrecido; quando se unem formam figuras apreciáveis; grã regular; textura média; cheiro e 

gostos imperceptíveis. É moderadamente fácil de trabalhar e recebe excelente acabamento.  

Poros visíveis apenas sob lente, pouco numerosos, pequenos e médios, solitários ou 

múltiplos de 2, 3 e 4, vazios ou obstruídos. Linhas vasculares altas, retilíneas, obstruídas por 

resina. Raios finos e numerosos; no plano tangencial apresentam-se estratificados, visíveis 
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mesmo a olho desarmado. Parênquima axial abundante visto sem auxílio de lente, em faixas 

estreitas e aliforme simples com prolongamentos laterais extensos. Camadas de crescimento 

demarcadas por zonas de tecido fibroso. Utilizada em tacos para assoalho, construção civil, 

carpintaria, marcenaria de luxo (INPA/CPPF, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

ANEXO 01 - Autorização de exploração expedida pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente. 

ANEXO 02 – Laudo técnico de identificação anatomica da madeira das espécies estudadas.  
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ANEXO 01 – Autorização de exploração expedida pelo órgão estadual de meio ambiente 

(IPAAM), para o corte de 20 árvores, totalizando a volumetria de 23,68 m³ de toras. 
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ANEXO 02 – Laudo técnico de identificação anatomica da madeira das espécies estudadas 

para o desenvolvimento da tese de doutorado, realizado pelo Laboratório de anatomia e 

identificação de madeiras do INPA. 
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ANEXO 02:  Cont. fls 02. 
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ANEXO 02:  Cont. fls 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


