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RESUMO GERAL 

__________________________________________________________________________ 

 

RESISTÊNCIA NATURAL DE MADEIRAS DE CINCO ESPÉCIES DO BIOMA 

CAATINGA EM ENSAIO DE CAMPO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a resistência natural de madeiras de cinco 

espécies nativas da Caatinga em ensaio de campo e correlacionar com as características físico-

químicas. Para a coleta dos dados, foram abatidas três árvores de cada espécie e retirado 

discos nas posições 0 (base), 25, 50, 75 e 100% da altura comercial do fuste para 

determinação das propriedades físicas (massa específica básica, teor de umidade e 

porosidade) e químicas (holocelulose, lignina, extrativos e cinzas). Nas análises biológicas, 

empregou-se uma tora de aproximadamente 1,20 m obtida da primeira seção de cada árvore. 

Como padrão de comparação, utilizou-se a madeira de Eucalyptus sp. tratada com CCA. 

Quanto à realização do ensaio em campo, confeccionou-se 36 amostras (seis por espécie) com 

dimensões de 50 cm de comprimento e 8 a 12 cm de diâmetro, no qual foram distribuídas em 

blocos casualizados. As amostras permaneceram enterradas verticalmente em solo até a 

metade do seu comprimento durante 365 dias, sendo realizadas coletas a cada dois meses. No 

ensaio avaliou-se à perda de massa, o índice de deterioração (notas), e o índice de 

susceptibilidade a deterioração (DSI). A durabilidade natural das madeiras da Caatinga 

apresentaram resultados variados sob os fatores de biodeterioração, nos quais as espécies 

Auxemma oncocalyx e Aspidosperma pyrifolium foram as mais susceptíveis a deterioração em 

ação bióticas e/ou abióticas ao longo dos 365 dias de ensaio, enquanto, a Mimosa tenuiflora, 

Mimosa ophthalmocentra e a Mimosa caesalpiniifolia destacaram-se como altamente 

resistentes, sendo menos susceptíveis a deterioração. Todas as madeiras apresentaram boa 

qualidade de acordo com suas propriedades naturais e tecnológicas, podendo assim ser 

utilizadas para produção de estacas e mourões. 

 

Palavras-chave: durabilidade natural, propriedades físicas, composição química, deterioração 

biológica. 
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ABSTRACT 

__________________________________________________________________________ 

 

NATURAL RESISTANCE OF WOOD OF FIVE SPECIES OF THE CAATINGA 

BIOME IN FIELD TEST 

 

The present study aimed to evaluate the natural wood resistance of five native species of the 

Caatinga in a field test and correlate with the physical-chemical characteristics. For this 

purpose, three trees were slaughtered by species and discs were removed at 0 (base), 25, 50, 

75 and 100% of the commercial height of the stem to determine the physical properties (basic 

density, moisture content and porosity) and chemical properties (holocellulose, lignin, 

extractives and ash). In the biological analyses, a log of approximately 1,20 m was used 

obtained from the first section of each tree. As a standard of comparison, Eucalyptus sp. wood 

treated with CCA was used. To perform the test in field, 36 samples (six by species) with 

dimensions of 50 cm in length and 8 to 12 cm in diameter were made, in which they were 

distributed in a randomized blocks. The samples remained buried vertically in the soil up to 

half their length for one year, and were analyzed every two months. In test, the loss of mass, 

deterioration index (notes), and the susceptibility index to deterioration (DSI) were evaluated. 

The natural durability of Caatinga woods showed varied results under the factors of 

biodeterioration, in which as species Auxemma oncocalyx and Aspidosperma pyrifolium were 

the most susceptible to biotic and/or abiotic action deterioration over the 365 days of testing, 

while Mimosa tenuiflora, Mimosa ophthalmocentra and Mimosa caesalpiniifolia stood out as 

highly resistant, being less susceptible to deterioration. All woods were of good quality 

according to their natural and technological properties, and can thus be used for the 

production of stakes and posts. 

 

Keywords: natural durability, physical properties, chemical composition, biological 

deterioration. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

__________________________________________________________________________ 

 

O Brasil possui ampla diversidade e quantidade de recursos florestais, dentre eles, 

destaca-se a madeira, sendo considerado o material orgânico mais utilizado nas indústrias de 

painéis, móveis, papel, celulose e energia, além de contribuir na confecção de instrumentos 

musicais e na construção civil. Este material é produzido de maneira natural e renovável, 

podendo ser usado em ambientes internos e externos. No entanto, as formas de uso e 

exposição da madeira influenciam diretamente nas modificações de sua resistência ao longo 

do tempo.  

Como o contato entre a madeira e o solo é um dos aspectos que está inteiramente 

ligado a sua durabilidade natural, faz-se importante conhecer os agentes deterioradores e 

identificar seus principais danos de deterioração, para que venha-se ter indicações quanto a 

melhor utilização da madeira de acordo com suas propriedades (RIBEIRO et al. 2014; 

GONZÁLEZ-LAREDO et al., 2015). 

Á medida que a madeira é utilizada em usos externos, torna-se susceptível ao ataque 

de diversos agentes biológicos, como cupins, fungos, coleópteros, bactérias e organismos 

marinhos. Dentre estes, os dois primeiros destacam-se como os principais causadores de 

danos econômicos. Além disso, a resistência à ação de tais agentes deterioradores depende de 

vários fatores abióticos, como as condições climáticas, variedade dos organismos xilófagos e 

condições de uso da madeira. Existem ainda as características intrínsecas da madeira, como as 

suas propriedades físicas e composição química, as quais influenciam na sua resistência 

natural (STANGERLIN et al. 2013; SILVEIRA et al. 2016). 

Entretanto, o local onde a madeira se encontra é um fator que deve ser considerado ao 

avaliar a sua resistência natural. Uma vez que a madeira de uma mesma espécie, localizada 

em ambientes distintos, pode apresentar mudanças de comportamento devido às diferentes 

condições de temperatura, umidade, aeração, insolação e diversidade xilófagos (CARVALHO 

et al., 2015; JACOBS et al., 2019) . 

Para isso, os ensaios de resistência natural das madeiras sob os agentes biológicos e 

fatores edafoclimáticos continuam sendo uma das principais maneiras de quantificar as causas 

primordiais da durabilidade das espécies florestais (BRISCHKE et al. (2013). Esses ensaios 

para avaliação da resistência natural da madeira e derivados aos agentes xilófagos podem ser 

realizados em laboratórios e a campo. Segundo Pilocelli et al. (2015), os ensaios de campo 

apresentam resultados mais realísticos, por serem utilizadas metodologias de análise que 
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simulam o emprego da madeira em contato direto com o solo. Por este motivo, é o mais 

utilizado no monitoramento de análises da resistência natural da madeira para diferentes 

espécies florestais.  

Com isso, ao considerar a importância do uso racional/sustentável das madeiras do 

bioma Caatinga como recurso renovável, sendo muito utilizadas para produção de estacas, 

mourões e geração de energia para população nordestina, pouco se sabe sobre os potenciais 

desta matéria-prima tão explorada, tornando assim imprescindível o desenvolvimento de 

pesquisas voltadas a qualidade através do seu uso adequado embasado em suas características 

tecnológicas e que consista em alternativas mais lucrativas.   

Assim, para estabelecer critérios para o uso dos recursos madeireiros do bioma 

Caatinga, é essencial obter dados sobre a durabilidade natural. O conhecimento sobre os 

processos envolvidos na deterioração da madeira gera informações potenciais para avaliar, 

entender e aproveitar as propriedades de cada madeira. Contudo, este trabalho teve como 

objetivo avaliar a resistência natural de madeiras de cinco espécies do bioma Caatinga em 

ensaio de campo e correlacionar com as características físico-químicas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

__________________________________________________________________________ 

 

2.1 Bioma Caatinga 

 

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, cobrindo a maior parte da região 

semiárida tropical da América do Sul. Ocupa áreas de depressão interplanáltica aos nove 

estados do nordeste e ao norte de Minas Gerais no Brasil, distribuído por uma área estimada 

em 844.000 km². Originalmente, o bioma representava 11% do território brasileiro (MORO et 

al., 2016). Embora a diversidade de plantas e animais possa ser considerada baixa quando 

comparada a outras regiões, o patrimônio biológico nessa região é adaptado às condições 

extremas locais, resultando em altas taxas de endemismo (QUEIROZ et al., 2017). 

O bioma é constituído de uma flora diversificada, com fisionomias variadas e espécies 

heterogêneas, muitas destas ainda pouco estudadas (ANDRADE et al. 2011). Abrange uma 

vegetação lenhosa espinhosa e decídua, e pode ser dividida em 12 tipos de acordo com 

variações abióticas de altitude, continentalidade e características do solo (ALVES et al., 

2008).  

Do ponto de vista econômico, o bioma Caatinga desempenha um importante papel 

para a população nordestina, pois seus recursos naturais são utilizados de forma direta e 

indireta, especialmente na produção de estacas e geração de energia, tanto para indústrias e 

domicílios, quanto para obtenção de produtos florestais não madeireiros (CALIXTO 

JÚNIOR; DRUMOND, 2014; GOMES, 2019). 

 

2.2 Espécies florestais 

 

2.2.1 Pau branco (Auxemma oncocalyx Allemão) 

 

A Auxemma oncocalyx Allemão é uma espécie arbórea popularmente conhecida como 

Pau branco, pertencente à família Boraginacea (Figura 1), nativa do bioma Caatinga, no qual 

apresenta distribuição mais expressiva no estado do Ceará. Possui copa frondosa e de caráter 

decíduo, podendo atingir uma altura de aproximadamente 12 m e um diâmetro de 45 cm 

(GOTTSCHLING; MILLER, 2006). 

 

        

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC6787104/#B5207279
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC6787104/#B5207279
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 Figura 1 ─ Pau branco (Auxemma oncocalyx Allemão) 

 

                   Fonte: o autor (2019). 

 

A madeira de Auxemma oncocalyx Allemão é de boa qualidade para construções, 

móveis, estacas, mourões, instrumentos agrícolas, entre outras utilidades. A superfície é lisa e 

lustrosa, a madeira tem textura grossa e não apresenta sabor e cheiro. Seu tronco é ramificado 

com multitroncos em solo de 20 a 30 cm de altura, sua casca externa é embranquecida, 

saliente e disposta irregularmente e sua casca interna apresenta coloração bege-clara. As 

folhas são íntegras, elípticas e serradas do meio para o ápice, oblongas ou oblongo-ovadas 

(CARVALHO, 2008). 

 

2.2.2 Jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret.) 

  

A Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret, popularmente conhecida no Brasil como Jurema 

preta (Figura 2), é relatada como uma das espécies mais abundantes da região semiárida do 

nordeste brasileiro. Ç uma leguminosa pertencente à família Fabaceae, apresentando entre 4 a 

7 m de altura e 20 a 30 cm de diâmetro, copa irregular e com grande quantidade de acúleos. 

Seu fuste é ereto ou pouco inclinado, com casca de coloração variando entre castanho escuro 

a cinza, com aspecto rugoso e fendas longitudinais. Suas folhas do tipo compostas bipinadas e 

alternadas com 1 a 3 cm de comprimento total (ESTRADA et al., 2014; CRUZ et al., 2016). 
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Figura 2 ─ Jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret) 

 

                   Fonte: o autor (2019). 

 

No Nordeste do Brasil, é uma árvore comum com alto potencial energético, forrageiro, 

e rica em vários metabólitos secundários (fenóis, saponinas, taninos e flavonóides), que vem 

sendo amplamente utilizadas contra bronquite, tosses, febre, dor de cabeça e úlceras de pele. 

Além disso, sua madeira é bastante utilizada para construções diversas e como estacas de 

campo (CARTAXO et al., 2010; SILVA et al., 2012; PAIVA et al., 2013). 

 

2.2.3 Jurema-de-embira (Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth) 

 

 A espécie Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth., popularmente conhecida no 

Brasil como Jurema-de-embira (Figura 3), é pertencente à família Fabaceae, nativa do bioma 

Caatinga, amplamente encontrada em mata ciliar e em áreas de regeneração (LACERDA et 

al., 2007; SAMPAIO et al., 2010; LEAL et al., 2015). Ç uma leguminosa que chega a atingir 

altura de 3 a 6 m, de caule rugoso com espinhos retos, casca fina e praticamente lisa, com 

coloração marrom-acinzentada e lenticelas amareladas. Entre os fatores responsáveis por 

limitar sua propagação na região semiárida, a salinidade do solo e altas temperaturas se 

destacam, pois são responsáveis por reduzir a germinação e o desenvolvimento das plantas 

(SÁ et al., 2013). 

 A diferença da Mimosa ophthalmocentra e Mimosa tenuiflora são expressas na 

anatomia externa da madeira como a casca, coloração do alburno e cerne, porém em estágios 

iniciais as duas espécies apresentam características muito semelhantes, sendo assim, 
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necessários conhecimentos detalhadas de sua morfologia para identificação das espécies 

(SILVA et al. 2011). 

 

      Figura 3 ─ Jurema-de-embira (Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.) 

 

    Fonte: o autor (2019). 

 

 Além do seu uso medicinal, a Mimosa ophthalmocentra é uma espécie de alto 

potencial madeireiro e energético para produção de carvão vegetal e álcool combustível, o que 

ocasiona sua retirada excessiva e desorganizada proporcionando grandes impactos ambientais. 

A massa específica de sua madeira normalmente varia de 0,82 a 1,06 g.cm
-3

 (NOGUEIRA et 

al., 2018). 

 

2.2.4 Pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) 

 

A espécie Aspidosperma pyrifolium popularmente conhecida como Pereiro, é 

pertencente à família Apocynaceae (Figura 4), com maior ocorrência no bioma Caatinga do 

Brasil (MESSIAS et al., 2020). Ç uma árvore que pode atingir cerca de 8 m de altura e 15 a 20 

cm de diâmetro, com tronco bem desenvolvido e ereto. A sua casca é lisa e acinzentada, com 

lenticelas brancas quando a planta é jovem e rugosa quando mais velha; As folhas são 

simples, ovais, amargosas, pilosas ou glabras; suas flores são de cor clara, pequeninas e 

possui um odor muito agradável que exala um perfume em ambientes a noite (MAIA-SILVA 

et al., 2012). 
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Figura 4 ─ Pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) 

 

     Fonte: o autor (2019). 

 

A espécie Aspidosperma pyrifolium é normalmente usada na medicina popular e sua 

madeira empregada na construção, fabricação de móveis, carvão, cerca e lenha (CHAVES et 

al., 2014; ANDRADE et al., 2019). Espécies do gênero Aspidosperma são caracterizadas pela 

presença de alcalóides indólicos, um metabólito secundário responsável à defesa de plantas 

contra predadores (REINA et al., 2011; LEMOS; ZAPPI, 2012). 

 

2.2.5 Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) 

 

A Mimosa caesalpiniifolia Benth., pertencente à família Mimosaceae, é vulgarmente 

conhecida como Sabiá, com ocorrência no bioma Caatinga de vários estados do Nordeste 

(Figura 5), considerada uma espécie pioneira, provavelmente devido à característica da copa 

rala, com auto-regeneração nas proximidades das matrizes, formando matas puras, o que pode 

ser classificado como um comportamento de espécie dos primeiros estágios da formação 

arbórea. Apresenta porte que varia entre 5 a 8 m de altura e 20 a 30 cm de diâmetro, 

espinhento e revestido por casca com ritidoma escamoso (LORENZI, 2008).  
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Figura 5 ─ Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) 

 

                             Fonte: o autor (2019). 

 

 A madeira de Mimosa caesalpiniifolia possui elevado potencial madeireiro, devido à 

sua resistência físico-mecânica, sendo utilizadas na produção de estacas, portas, mourões, 

dormente, lenha e carvão, além de ser aproveitada na forragem, pelo seu alto valor nutritivo 

(AZEVÊDO et al., 2018). 

 

2.3 Propriedades físicas da madeira 

 

O conhecimento das propriedades físicas da madeira é importante para definir sua 

melhor utilização, desde a obtenção até a confecção de variados produtos madeireira (RIOS et 

al., 2018). Dentre as principais propriedades físicas, está à massa específica básica, teor de 

umidade e porosidade. 

 

2.3.1 Massa específica básica 

 

A massa específica básica da madeira pode ser definida através da relação da massa 

seca pelo volume saturado da madeira, na qual é uma característica resultante de vários 

fatores, como distribuição dos elementos anatômicos, quantidade de poros, porcentagem de 

cerne e albuno, e quantidade de lenho adulto ou juvenil, além das características 

edafoclimáticas ao qual o vegetal está submetido. Devido a isto, a mesma é capaz de indicar 

um possível uso da madeira estudada (OSBORNE, 2016; ZAQUE et al., 2018). 
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De acordo com Mauri et al. (2015), a massa específica é considerada a propriedade 

mais importante, sendo geralmente o ponto de partida no estudo da qualidade da madeira. Ela 

pode estimar ou prever o comportamento, auxiliando na otimização dos tratos silviculturais, 

na elaboração e condução dos planos de corte, e na produção para diferentes finalidades, 

ainda sendo capaz de ser um parâmetro de auxílio para avaliação econômica das florestas.  

Para se determinar a qualidade da madeira deve-se levar em consideração diversos 

fatores, tendo como principal fator a massa específica deste material. Ela está relacionada na 

maioria das suas características, influenciando a resistência mecânica da madeira, além de 

exercer influência também na retratibilidade, durabilidade natural, impregnação de extrativos, 

preservantes, na secagem, e no seu uso em geral (IZEKOR; MODUGU, 2010) 

Além disso, a massa específica é determinante essencialmente na variabilidade dentro 

do tronco da árvore, tanto no sentido longitudinal (da base para topo), quanto na direção radial 

(da medula para a casca), aliada à variação na idade da espécie, sendo parâmetros primordiais 

para caracterização da madeira. Com isso, espécies que apresentarem maior homogeneização 

na massa específica no interior do tronco terão melhor comportamento nas operações de 

processamento, refletindo em maior uniformidade nas demais propriedades tecnológicas 

(USDA, 2010; RIOS et al., 2018). 

 

2.3.2 Teor de umidade 

 

Além da massa específica, o teor de umidade também interfere na qualidade da 

madeira. Devido à mesma ser um material higroscópico, ou seja, possui a capacidade de reter 

e perder água para o meio em que está inserida, podendo afetar também outras propriedades 

tecnológicas, como a própria massa específica, retratibilidade, propriedades mecânicas, 

térmicas e elásticas (ARAÚJO et al., 2016). 

Segundo Lima et al. (2018), o teor de umidade da madeira apresenta influência direta 

nas propriedades físico-mecânicas, refletindo nos tratamentos na fabricação de compensados, 

aglomerados, colagens, processamentos mecânicos e o ataque de agentes xilófagos. De acordo 

com Abruzzi et al. (2012), o teor de umidade é inversamente proporcional à massa específica, 

quanto maior a quantidade de água, menor será a quantidade dos outros elementos químicos 

(celulose, hemiceluloses e lignina). 

O controle da umidade da madeira mostra-se, portanto, de extrema importância para se 

obter um produto com características desejáveis. Entender como a água encontra-se na 
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madeira, estudar sua influência nas propriedades físicas, mecânica e elétricas do material está 

intimamente ligado à correta determinação do teor de umidade (BATISTA et al., 2011). 

 

2.3.3 Porosidade  

 

A porosidade é uma propriedade física da madeira definida como a porcentagem de 

espaços vazios por unidade de volume aparente (PEREIRA et al., 2016). No entanto, suas 

propriedades anatômicas influência em vários processos, dentre eles, a colagem de peças. Os 

elementos celulares se relacionam com a porosidade e a permeabilidade, bem como, a 

molhabilidade, que pode impedir ou facilitar a penetração e espalhamento de líquidos por 

meio das aberturas que facilitam a passagem dos mesmos (LIMA et al., 2007).  

Além disso, a quantidade de poros e sua disposição interferem diretamente na massa 

específica e em sua resistência mecânica. Essa propriedade também é determinante na 

facilidade do tratamento preservativo, pois quanto maior a porosidade, maior será o volume 

de penetração dos produtos químicos (VIVIAN et al. 2020). 

 

2.4 Composição química da madeira 

 

A madeira é formada basicamente por compostos químicos como holocelulose 

(composta por celulose e hemiceluloses), lignina, extrativos e cinzas, sendo os últimos 

formados em menores quantidades (FERREIRA et al., 2015).  

 

2.4.1 Holocelulose 

 

A holocelulose é compreendida na junção dos principais polissacarídeos da madeira 

que constitui a maior proporção de carboidratos, que são a celulose e hemiceluloses. Este 

composto é estimado pela diferença entre uma amostra livre de extrativos, subtraindo os 

valores correspondentes à lignina e cinzas (VIVIAN et al., 2020).  

A celulose é a porção mais abundante, corresponde aproximadamente à metade da 

composição química da madeira. Ç definida como um homopolissacarídeo linear de massa 

molecular elevada, sendo o principal componente da parede celular dos vegetais, constituído 

apenas de unidades β-D-glucose (PRASAD et al., 2019). As hemiceluloses, denominadas 

também como polioses, são heteropolissacarídios não celulósicos, que estão diretamente 

associadas à celulose na parede celular, porém tem um menor grau de polimerização quando 

comparadas a celulose (FENGEL; WEGENER, 2011). 
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Um dos fatores que podem influenciar no valor total da holocelulose é a idade dos 

indivíduos, tipo de espécie e lenho. Normalmente, o lenho juvenil possui maiores valores 

nesse quesito (VIDAURRE, et al., 2012). Conforme relatado por COSTA et al. (2014), quanto 

maior o teor de holocelulose na madeira menor será a porcentagem de lignina da mesma, bem 

como, o rendimento gravimétrico de carvões. Isso acontece pela holocelulose ser degradada 

facilmente em altas temperaturas entre 200 e 350°C e o carvão ser produzido com temperatura 

acima de 400°C.  

 

2.4.2 Lignina 

 

A lignina é o polímero orgânico mais importante da madeira logo após da celulose. 

Este constituinte está presente entre células individuais e na parede celular, na qual está 

intimamente ligada com a celulose e hemiceluloses, dando rigidez à célula, gerando uma 

estrutura resistente à compressão, impacto e dobra (BROWYER et al., 2007). A lignina tem 

origem do tecido vascular de vegetais evoluídos como gimnospermas e angiospermas, e 

proporciona resistência mecânica nas árvores, mantendo-as rígidas mesmo com alturas que 

podem ser superiores a 100 metros (FENGEL; WEGENER, 2011).  

A composição da lignina se dá por fenólico de alto poder molecular, constituídos por 

um sistema aromático composto de unidades de fenil-propano e diferentes teores de grupos 

alcóolicos e metoxílicos, dependendo da madeira. Trata-se de uma substância amorfa 

localizada na lamela média e na parede celular secundária. A lignina fortalece as fibrilas, e 

consequentemente enrijece as paredes celulares, pois é o último componente a ser incorporado 

no desenvolvimento celular da madeira, interpenetrando as fibrilas (VITAL et al., 2013). 

A lignina é extremamente complexa e de difícil caracterização. A sua quantidade varia 

entre espécies florestais com um possível intervalo de 20 a 40% da massa total da madeira, e 

possui uma distribuição não homogênea na maioria dos casos. Na lamela média concentra-se 

a maior quantidade percentual deste constituinte, que possui atuação de barreira natural contra 

os agentes de deterioração química (CARNEIRO, 2018; BARROS et al., 2018). 

 

2.4.3 Extrativos  

 

A madeira contém compostos químicos de ordem secundária, ou seja, que não ocorrem 

na parede celular da madeira, chamados de extrativos. Estes possuem solubilidade em água ou 

solventes de origem orgânica e apresentam um maior teor nas cascas de espécies lenhosas. Os 
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extrativos designam uma massa molecular baixa e, de acordo com o tipo de madeira, o mesmo 

influi nas propriedades organolépticas como cor e odor, além de contribui na resistência ao 

apodrecimento e dos ataques de insetos xilófagos (GHOFRANI et al., 2016; CARNEIRO, 

2018).  

A composição e a quantidade dos extrativos tanto podem variar de espécie para 

espécie, quanto no interior de um mesmo indivíduo (OLIVEIRA et al., 2005). 

Aproximadamente 3 a 10% da madeira seca são constituída de extrativos sendo que, nas 

madeiras de coníferas esse teor normalmente se encontra na faixa de 5 a 8%, enquanto nas 

folhosas de regiões tropicais podendo chegar a valores superiores a 10% (KLOCK et al., 

2005).  

Os extrativos também são classificados em grupos segundo as suas peculiaridades 

estruturais, pois os mesmos normalmente vistos na madeira são oriundos de materiais 

orgânicos de baixo peso molecular (terpenos, estilbenos, ácidos alifáticos, álcoois, aldeídos, 

hidrocarbonetos, alcalóides e substâncias fenólicas), mas também podem ser de alta massa 

molecular como gorduras, esteroides e ácidos graxos (KOCH; SCHMITT, 2013). 

 

2.4.4 Cinzas 

 

As cinzas são resíduos inorgânicos da madeira, no qual é analisada por incineração em 

uma temperatura variando de 600 a 850ºC (SILVA, 2013). Dentre os usos da madeira, temos a 

geração de energia por meio do processo de combustão, que envolve reações de ordem física 

e química. Sendo assim, as cinzas resultantes desse processo são consideradas como materiais 

não combustíveis. Na madeira, o teor de cinzas normalmente tem peso baixo, com valores 

entre 0,2 a 0,9% em zonas temperadas, enquanto em zonas tropicais podendo atingir até 5% 

de componentes minerais (FENGEL; WEGENER, 2011). Medeiros Neto et al. (2014) relatam 

que altos teores de cinzas na madeira podem ocasionar danos em fornalhas e em outros 

equipamentos em que ela é empregada como fonte de energia. 

Os componentes minerais formadores dos óxidos da madeira são especialmente de sais 

de potássio e cálcio com 50% dos cátions na cinza da madeira; também são encontrados 

magnésio, manganês e sílica, sendo os dois últimos elementos presentes em menor 

quantidade. Porém, mesmo em menores proporções, limita o uso da madeira por causa do 

desdobro e da usinagem, além de contribui nas propriedades de resistência física e mecânica, 

impedindo o ataque de agentes xilófagos. No entanto, a composição desse material, óxidos da 
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madeira, dependerá das condições ambientais sob os quais se observa o crescimento da árvore 

(KLOCK; ANDRADE, 2013). 

 

2.5 Resistência natural de madeiras a deterioração 

 

O termo durabilidade ou resistência natural trata-se de avaliar a vida útil e a 

susceptibilidade da madeira sob ação de agentes deterioradores bióticos (cupins, fungos, 

bactérias e brocas marinhas) e abióticos (chuvas, ventos e radiação solar, por exemplo) 

(TOMAZELI et al., 2016; VIVIAN et al., 2020). 

O conhecimento da resistência natural da madeira com os aspectos ligados a sua 

deterioração é de suma relevância para escolha do material final a ser usado nas indústrias, 

construções civis e dentre outras empregabilidades. Assim, evita-se gastos desnecessários com 

a reposição de peças deterioradas e a utilização de preservantes artificiais, além de reduz os 

impactos sobre as florestas remanescentes (GONÆALVES et al., 2013; PLASCHKIES et al., 

2014). 

A madeira apresenta uma gama de utilizações no meio urbano e rural, podendo ser 

empregada para uso em ambientes internos e externos. No entanto, existem certas 

desvantagens que comprometem a resistência da madeira, normalmente quando empregada 

em locais desprovidos de cobertura (GONZÁLEZ-LAREDO et al., 2015). Segundo Ribeiro et 

al. (2014), no campo, a madeira oferece vulnerabilidade à ação de agentes xilófagos (que se 

alimentam de madeira), conforme as condições de temperatura, umidade, aeração e insolação 

que é exposta, capaz de proporcionar menor ou maior prejuízo na madeira. 

Segundo relatado por Brischke et al. (2013); Hassan et al., (2017); Valette et al. 

(2017), a resistência natural ao ataque específico de agentes biológicos se deve à presença dos 

extrativos, no qual algumas substâncias são tóxicas ou repelentes aos organismos xilófagos. 

Porém, os extrativos podem variar quanto à espécie, entre árvores e entre porções do lenho. 

No entanto, baseado na literatura, normalmente a maior parte dos extrativos é localizada no 

cerne e mais precisamente na região de transição para o alburno, diminuindo em direção à 

medula e aumentando em direção à base do fuste; esta qualidade aliada na ausência de alto 

teor de umidade e material nutritivo garante que o cerne seja a região que represente maior 

capacidade de durabilidade natural das madeiras. 

Além dos extrativos, outras características podem ser destacadas, como a massa 

específica e a porosidade, que são empregadas como fator de comparação entre as espécies 

florestais em relação à durabilidade natural, na qual madeiras mais densa e com menores 
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quantidades de poros oferecem maiores resistências à deterioração por insetos e fungos 

xilófagos (GALLIO et al. 2018). 

 

2.6 Agentes deterioradores da madeira 

  

A deterioração da madeira é gerada pelos agentes xilófagos formados especialmente 

por cupins, fungos, moluscos, bactérias e crustáceos, sendo que os dois primeiros grupos são 

considerados os principais responsáveis pela deterioração do material lenhoso 

(STANGERLIN et al., 2013).  

 

2.6.1 Cupins 

 

Os cupins são insetos da subordem Isoptera (Blattodea), considerados como pragas, 

encontrados principalmente em regiões tropicais, e conhecidos por ocasionar grande prejuízo 

econômico pela deterioração das madeiras em áreas urbanas e rurais. Atualmente têm 

catalogado aproximadamente 3.166 espécies no mundo, atraindo atenção de diversos 

cientistas mundialmente (KRISHNA et al. 2013). Ribeiro et al., (2014) relatam que os cupins, 

mesmo sendo uma das piores pragas por consumirem material lenhoso, têm enorme 

importância na aeração, drenagem e ciclagem de nutrientes do solo.  

Segundo Morechi (2013); Oliveira et al. (2017), os cupins são considerados os mais 

importantes agentes deterioradores de madeira, podendo ser classificados como cupim 

subterrâneo e de madeira seca. A madeira atacada por cupins subterrâneos apresenta galerias 

que não obedecem ao sentido das fibras e dutos construídos por estes indivíduos, ligando o 

solo à madeira. Essas galerias são utilizadas para a condução e proteção destes organismos do 

solo à madeira, conjuntamente do transporte de umidade do solo ao material atacado. Os 

cupins de madeira seca penetram através de rachaduras ou outras aberturas naturais e iniciam 

a escavação no seu interior, fechando imediatamente a entrada de partículas, porém, 

costumam atacar madeiras secas (10 a 12% de umidade), não exigindo contato com o solo. 

 

2.6.2 Fungos 

 

Os fungos são os principais agentes biológicos que degradam os constituintes da 

parede celular da madeira, provocando a quebra de sua estrutura e afetando suas propriedades 

físico-químicas. Assim, criam uma barreira para a secagem ou impregnação da madeira em 

algumas substâncias conservantes (CASTRO et al., 2019). 
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Diante dos mais variados fungos atuantes na natureza, predominantemente 

responsáveis pela deterioração de madeiras, destacam-se como principais os manchadores, 

emboladores e apodrecedores (MOTTA et al., 2013). Os dois primeiros descoloram a madeira 

e ambos vivem dos nutrientes presentes no lúmen das células do parênquima no alburno 

(proteínas, sais minerais, amido e açúcares). Podem atacar e colonizar coníferas e folhosas, 

por meio da madeira roliça, serrada e produtos em uso (REINPRECHT, 2016). No entanto, os 

maiores danos econômicos de biodeterioração resultam da decomposição por fungos 

apodrecedores, que são mais ativos em climas tropicais, em comparação às outras regiões 

(RÄBERG et al., 2013; STIENEN et al., 2014). 

Os fungos manchadores apresentam hifas pigmentadas ou hialinas que secretam 

substâncias coloridas. No entanto, madeiras atacadas por estes fungos provocam a formação 

de áreas com colorações variáveis, geralmente de azul a cinza escuro. As manchas podem ser 

superficiais ou profundas, depreciando assim, a qualidade e o valor comercial da madeira 

(SACCOMAN et al., 2016).  

Os fungos emboladores são considerados pelas graves alterações na superfície de 

madeiras, possuindo nome popular de bolor. Essa modificação é resultante da intensa 

produção de esporos, cujas cores são variadas de acordo com a espécie fúngica, assim a 

madeira apresenta aspecto algodoado (LAZAROTTO et al., 2016). 

Em relação aos fungos apodrecedores, a madeira atacada pelos fungos causadores da 

podridão parda, quando seca, apresenta o aspecto de estar levemente queimada, adquirindo 

coloração parda, degradando os hidratos de carbono (celulose e hemiceluloses) da madeira. A 

madeira que em sua vez for atacada por fungos da podridão branca, apresentará uma 

aparência esbranquiçada, em que terá fragilidade no sentido das fibras, decompondo todos os 

componentes estruturais (celulose, hemiceluloses e lignina) do material lenhoso (OKINO et 

al., 2015; NAGY et al. 2016; RUOKOLAINEN et al. 2018). Já os fungos de podridão mole 

causam a degradação progressiva da superfície da madeira para o seu interior, no qual os 

efeitos dos ataques são mais lentos e menos perceptíveis do que os fungos apodrecedores 

(SHMULSKY; JONES, 2011). 

 

2.7 Ensaios biológicos para avaliação da resistência natural de madeiras 

 

As avaliações da resistência natural da madeira aos agentes xilófagos podem ser 

realizadas através de ensaios de laboratório e de campo. O primeiro permite resultados em 

períodos mais curtos, enquanto o segundo necessita-se de mais tempo para serem obtidos, 
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proporcionando condições mais realistas, em virtude, da madeira estar exposta em ambientes 

abertos. Assim, são necessárias avaliações comparativas de testes de laboratório e de campo 

para estimar o desempenho de um material específico em exposição (ALI et al., 2011; 

MEYER et al., 2014).  

Segundo Stangerlin et al. (2013), os ensaios de laboratório podem ser desempenhados 

com fungos e/ou insetos. Esses ensaios sobrepõem na exposição dos corpos de provas às 

culturas de fungos, ficando submetidas por um período tempo, resultando ou não na perda de 

massa da madeira gerada pela ação desses agentes xilófagos. Com isso, os resultados 

determinados são comparados a valores tabelados que relacionam as perdas de massa 

observadas e as classes de resistência estabelecidas subjetivamente, a partir de estudos 

desenvolvidos em algumas espécies de madeira e com base no conhecimento empírico. 

Apesar dos ensaios em laboratórios permitirem situações claramente definidas e um 

alto nível de reprodutibilidade da biodeterioração ocasionados pelos agentes xilófagos, os 

ensaios de campo refletem integralmente as condições reais do ambiente, nas quais amostras 

de madeiras de diferentes espécies são submetidas às intempéries e ao contato com o solo e, 

posteriormente, avaliadas quanto ao seu grau de deterioração pós-exposição (SILVEIRA et al., 

2016). Os resultados obtidos em ensaios de campo possibilitam a classificação da 

durabilidade da madeira, recomendando-se ou não o seu uso em ambientes externos 

(CORASSA et al., 2014).  

A principal desvantagem dos testes de campo é quando são empregadas peças roliças 

de grandes dimensões, podendo garantir somente ao longo período de anos o alcance de 

resultados significativos. Com isso, é importante o emprego de ensaios de deterioração da 

madeira em campo com peças de pequenas dimensões, com a finalidade de buscar dados 

relativos à resistência natural das madeiras em curto prazo (MARCONDES et al., 2013). Com 

isso, Melo et al. (2010); Marcondes et al. (2013), destacam a importância do ensaio de 

deterioração com peças de pequenas dimensões, de modo a permitir o levantamento de dados 

coerentes a resistência natural das madeiras em curto espaço de tempo. 

Com base nos ensaios em campo, amostras de madeira são parcialmente soterradas, 

expostas às intempéries, além dos agentes xilófagos existentes no solo. As amostras são 

inspecionadas periodicamente, com o objetivo de avaliar seu estado de sanidade (COSTA et 

al., 2012). Os ensaios são expostos a ciclos irregulares de luz solar, lixiviação, secagem, 

agente química e física do solo, além dos diversos organismos xilófagos que atuam em 

conjunto (VIVIAN et al., 2014). 
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De tal modo, a fim de apurar desempenho satisfatório no uso da madeira, os ensaios de 

campo distinguem os riscos de danos ocasionados pelos agentes xilófagos e fatores abióticos, 

visando evitar os gastos advindos do emprego de produtos químicos no tratamento das 

madeiras de alta durabilidade (CORASSA et al., 2014). 
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Variação longitudinal na qualidade da madeira de cinco espécies 

florestais da Caatinga 
 

 

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar as características dendrométricas, 

químicas e a variação da massa específica básica e teor de umidade (verde), na madeira de 

cinco espécies florestais da Caatinga no sentido longitudinal (base-topo) do fuste comercial. 

As espécies estudadas foram pau branco (Auxemma oncocalyx), jurema preta (Mimosa 

tenuiflora), jurema-de-embira (Mimosa ophthalmocentra), pereiro (Aspidosperma pyrifolium) 

e sabiá (Mimosa caesalpiniifolia). Foram colhidas quinze árvores, três para cada espécie. As 

árvores apresentavam diâmetro à altura do peito de 8 a 12 cm. De cada uma delas foram 

retirados cinco discos com 10 cm de espessura nas posições a 0 (base), 25, 50, 75 e 100% da 

altura comercial do fuste. As características dendrométricas, evidenciaram que as escolhas das 

árvores, contribuíram para uma melhor análise das propriedades físico-químicas das madeiras. 

As cinco espécies estudadas apresentaram o mesmo modelo de variação longitudinal da massa 

específica básica, diminuindo da base para o topo, enquanto o teor de umidade (verde) teve 

comportamento inverso, com acréscimo nesse mesmo sentido. Todas as espécies 

apresentaram boa qualidade para produção de estacas, mourões, lenha e carvão. Na 

composição química, às madeiras apresentaram constituintes que influencia para uma melhor 

durabilidade natural, bem como para fins energéticos. 

Palavras-chave: propriedades físicas, variação base topo, massa específica básica. 

 

Longitudinal variation of wood quality in the five forest species 

from Caatinga 
 

ABSTRACT: The present study aimed to evaluate the dendrometric characteristics, chemical 

and variation of basic density and moisture content (green), in the wood of five Caatinga 

forest species along the log commercial longitudinal direction (base-top). The studied species 

were white wood (Auxemma oncocalyx), jurema preta (Mimosa tenuiflora), jurema-de-embira 

(Mimosa ophthalmocentra), pereiro (Aspidosperma pyrifolium) and sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia). Fifteen trees were harvested, three for each species. The trees have a 

diameter at chest height of 8 to 12 cm. Each of them were removed five disks 10 cm thick in 

positions 0 (base), 25, 50, 75 and 100% of the log commercial height. The dendrometric 

characteristics showed that the choices of the trees contributed to a better analysis of the 
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physicochemical properties of the woods. The five studied species presented the same model 

of longitudinal variation of the basic density, decreasing from the base to the top, while the 

moisture content (green) presented inverse behavior, with an increase in this same direction. 

All species showed good quality for the production of cuttings, moors, firewood and charcoal. 

In the chemical composition, the wood presented constituents that influences a better natural 

durability, as well as for energetic purposes. 

Keywords: physical properties, top base variation, basic density. 

 

Introdução 

O bioma Caatinga, além de ser exclusivo do Brasil e abranger uma ampla diversidade 

genética de espécies animais e vegetais endêmicos, se destaca quando confrontado com outras 

regiões semiáridas do mundo, pelo potencial socioambiental e importância ecológica (MAIA 

et al., 2017). A flora da Caatinga representa para a sua população um amplo valor de 

importância, proporcionando a utilização dos produtos florestais para sobreviverem, 

manterem costumes e gerarem rendas para as famílias, sendo esses alguns recursos de caráter 

madeireiros (lenha, carvão, mourões e estacas) e não madeireiros (frutos, sementes, cascas, 

fibras, óleos e resinas) (SILVA et al., 2017).  

Dentre esses recursos, existe a madeira, que é um material heterogêneo que apresenta 

diferentes tipos de células adaptadas ao desempenho de funções específicas como estrutura, 

condução e reserva das plantas. São grandes, entre espécies, as variações nas suas 

propriedades físicas, mecânicas, anatômicas e químicas. Mesmo no interior de um mesmo 

indivíduo podem ocorrer variações da massa específica da madeira, as quais são decorrentes 

dos fatores ambientais, genéticos e silviculturais, que estão submetidas as árvores durante o 

seu crescimento (MODES et al., 2019). 

Segundo Zaque et al. (2018), a massa específica retrata na quantidade de matéria lenhosa 

por unidade de volume ou, de forma inversa, o volume de espaços vazios presentes em uma 

peça. Esse parâmetro é adotado como fundamental para determinação da qualidade da 

madeira, quando visa seu uso como matéria prima energética ou industrial, além da sua 

correlação com outras propriedades. 

Além da massa específica, o teor de umidade também interfere na resistência da madeira, 

uma vez que a mesma é um material higroscópico. Ou seja, a madeira possui a capacidade de 

reter e perder água para o meio em que está inserida, podendo afetar também outras 

propriedades da madeira, como na própria massa específica, retratibilidade, propriedades 
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mecânicas, térmicas e elásticas (ARAÚJO et al., 2016). 

Com isso, o conhecimento e a importância das propriedades físicas da madeira são 

fundamentais, pois está associado às diversas formas de transformação industrial. A massa 

específica, por exemplo, apresenta grande variação no sentido longitudinal e radial do tronco 

das árvores, podendo indicar tipos de usos diferentes destes materiais e, variadas formas para 

obtenção de produtos (GALLIO et al., 2016). 

Entretanto, existe a necessidade da análise de quantificação e qualificação madeireira da 

floresta nativa do bioma Caatinga, com intuito de proporcionar em buscas métodos eficientes 

de estimativa do volume total e comercial, em relação à qualidade e o conhecimento das 

propriedades internas das árvores. Essas informações direcionam decisões silviculturais para 

proporcionar no aumento da produção e rentabilidade das florestas, além de beneficiar a 

população que nela compõe. 

Com base no exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar as características 

dendrométricas, químicas e a variação da massa específica básica e teor de umidade (verde), 

na madeira de cinco espécies florestais da Caatinga no sentido longitudinal (base-topo) do 

fuste comercial. 

  

Material e Métodos 

Obtenção das amostras 

Foram utilizadas madeiras de pau branco (Auxemma oncocalyx All.), jurema preta 

(Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret), jurema-de-embira (Mimosa ophthalmocentra Mart. ex 

Benth), pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) e sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), 

provenientes da Fazenda Ipê, município de Governador Dix-Sept Rosado, Rio Grande do 

Norte, Brasil (latitude 5º30’02”S e longitude 37º25’34”W). 

Para cada espécie, foram colhidas três árvores que apresentavam diâmetro à altura do peito 

entre 8 a 12 cm, com máxima uniformidade, sem bifurcação e defeitos aparentes na madeira. 

De cada árvore foram retiradas cinco discos com 10 cm de espessura nas posições a 0 (base), 

25, 50, 75 e 100% da altura comercial do fuste.  

Conforme a classificação Köppen, o clima do local onde foram coletadas as madeiras é do 

tipo BSw’h’, caracterizado por um clima quente e semiárido. A precipitação média anual 

atinge cerca de 712,1 mm, com maior concentração pluviométrica entre os meses de fevereiro 

a maio. Sua temperatura oscila entre 21 e 36ºC, e apresenta uma umidade relativa média anual 

de 70%, possuindo uma insolação média de 2.700 horas. A vegetação na região é classificada 
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como sendo Caatinga hiperxerófila arbustiva-arbórea fechada. Os solos que predominam é o 

Redzina, de textura argilosa moderada de alta fertilidade, drenagem imperfeita e relevo plano, 

com aptidões regulares e restritas para a pastagem natural; e o Cambissolo Eutróficos, com 

média a baixa fertilidade, textura argilosa, plano, bem ou moderadamente drenado, conforme 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 

IDEMA (2008).     

 

Análises dendrométricas 

As árvores foram medidas quanto ao seu diâmetro à altura do peito (DAP) e seu diâmetro 

no nível do solo (DNB). As árvores foram cortadas e tiveram sua altura total (HT) e a altura 

do fuste comercial (HC) mensurados. Além disso, foram medidas as alturas e os diâmetros 

dos discos com e sem cascas, retiradas das cinco posições da base ao topo do fuste comercial. 

Os fustes da altura comercial das árvores foram seccionados em toras com dimensões 

padronizadas entre 0,90 a 1,20 m de comprimento. Com as medidas dos diâmetros dos discos 

provenientes da base e topo, com e sem cascas, e do comprimento da tora, foi calculado o 

volume individual de cada árvore, pela fórmula de Smalian, conforme Finger (1992), por ser o 

mais aplicado em florestas nativas (Equação 1). 

 

                 
     

 
     

(1) 

Em que: VS = Volume da tora, em m³; D² = Diâmetro da base da tora, em cm; d² = Diâmetro do topo da tora, em cm; L = 

comprimento da tora, em m. 

 

Análises da composição química 

A partir das amostras excedentes (não utilizada para determinação das características 

físicas), obtidas da primeira seção das árvores de cada espécie, realizou-se as análises 

químicas seguindo-se as metodologias descritas nas normas, T 207 cm-99, Technical 

Association of pulp and Paper Industry – TAPPI (1999a), T 222 cm-88, TAPPI (1999b) e 

Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 13999, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT (2003), para determinação dos teores de extrativos em água quente, lignina 

e cinzas, respectivamente. Todas as análises foram realizadas em triplicata para cada espécie. 

O teor de holocelulose foi estimado por meio da diferença entre a composição química total e 

as frações dos não carboidratos (Equação 2). 
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𝑇ℎ𝑜𝑙  1  − (𝑇𝑒𝑥𝑡  𝑇𝑙𝑖𝑔  𝑇𝑐𝑧)   (2) 

Em que: Thol = teor de holocelulose (%); Text = teor de extrativos (%); Tlig = teor de lignina (%); Tcz = teor de cinzas (%). 

 

Determinação das características físicas  

Os discos das seções amostradas (0, 25, 50, 75 e 100% da altura comercial) foram 

empregados na determinação da massa específica básica, no qual o valor foi obtido pelo 

método da balança hidrostática (VITAL, 1984), enquanto o teor de umidade (verde) foi 

calculado em relação à base seca. A massa foi considerada constante quando a diferença entre 

duas pesagens consecutivas, com diferenças de 24 horas foi inferior a 1%. Para isso, as 

amostras foram secas em estufa a 103 ± 2 °C até atingirem massa constante. A massa seca das 

amostras foi obtida pela pesagem em balança com precisão de 0,01 g. De modo 

complementar, foi determinado à porosidade das madeiras pela fórmula proposta por 

MacLean (1952), conforme a Equação 3. 

 

P = 1 − (
   

    
)
 

  x 100                                                 (3) 

Em que: P = Porosidade, em %; MEb = Massa específica básica, em g cm-³; MEpc = Massa específica real da madeira – 1,54 

g cm-³. 

 

Para a determinação da massa específica básica de cada árvore foi empregado o método 

citado por Vital (1984), no qual foi utilizada a média ponderada, ao considerar o volume entre 

as seções de onde foram retirados os discos (amostras) como fator de ponderação (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Método de amostragem para determinação 

da massa específica básica média da árvore. 
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A massa específica básica média aritmética foi calculada somando-se todos os valores 

médios e dividindo pelo número de discos, enquanto a ponderada pelo volume foi conforme 

citado por Vital (1984), determinada pela Equação 4. 

 

        
(    ( −    )    ( −    ) )    (    (  −     )   (  −     ))

 ( −    )    (  −    )  (  −    )  (  −     )

 
(4) 

Em que: MEbmP = massa específica básica média ponderada da árvore, g cm-³; Mem = massa específica básica média entre 

as posições, g cm-³ ; V = volume das seções entre as posições (m3). 

 

Com a finalidade de se estabelecer equações que estimassem a massa específica básica da 

madeira, a partir dos discos retiradas de cada posição do fuste, utilizou-se o método pelo 

máximo teor de umidade, citado por Smith (1954), como forma de comparação entre a 

equação efetuada pela balança hidrostática (deslocamento de água).  

 

Análises dos resultados 

 No estudo empregou-se um delineamento inteiramente casualizado (DIC), composto por 

cinco tratamentos (espécies) e três repetições (árvores). Aplicou-se o modelo de regressão 

linear simples para avaliar a massa específica básica e o teor de umidade no sentido base-topo 

do fuste. Adicionalmente, foram desenvolvidas as mesmas modelagem estatísticas para 

avaliar o método de determinação da massa específica básica da madeira obtido pela balança 

hidrostática estimada em função ao máximo teor de umidade. 

Para as médias aritmética e ponderada da massa específica básica, porosidade, parâmetros 

dendrométicas e a composição química de cada espécie, com transformação dos dados e 

anterior verificação das pressuposições estatísticas (normalidade, homocedasticidade e 

independência dos resíduos), foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e, quando 

estabelecidas diferenças significativas, comparados entre si por meio do teste de Tukey (p < 

0,05).  

 

Resultados e Discussão 

Características dendrométricas 

As características dendrométricas analisadas apresentaram valores médios de altura total e 

comercial superiores para a Mimosa tenuiflora e inferiores para a Mimosa ophthalmocentra 

em comparação com as demais espécies vegetais (Tabela 1). 
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Tabela 1. Valores médios das características dendrométricas das cinco espécies madeireiras 

estudadas. 

Espécie 
Altura da árvore (m) Volume de madeira (m³) 

Total Comercial Com Casca Sem Casca 

Auxemma oncocalyx 6,83 ± 0,88 4,36 ± 0,37 0,061 ± 0,21 0,058 ± 0,19 

Mimosa tenuiflora 7,06 ± 0,30 4,80 ± 0,75 0,066 ± 0,29 0,053 ± 0,22 

Mimosa ophthalmocentra 5,86 ± 0,41 3,58 ± 0,55 0,049 ± 0,07 0,045 ± 0,06 

Aspidosperma pyrifolium 6,26 ± 0,20 4,53 ± 0,23 0,062 ± 0,18 0,052 ± 0,14 

Mimosa caesalpiniifolia 6,63 ± 0,65 4,23 ± 0,35 0,048 ± 0,05 0,042 ± 0,07 

 

Em relação ao volume com casca e sem casca das cinco espécies vegetais, foram 

observados maiores valores médios para Mimosa tenuiflora (0,066 m³) e Auxemma oncocalyx 

(0,058 m³), respectivamente, enquanto os menores foram para Mimosa caesalpiniifolia com 

0,048 e 0,042 m³. Vale ressaltar que no presente estudo, as árvores estavam em condições 

similares de sítio, pertencentes ao mesmo bioma, à Caatinga, e apresentavam diâmetro à 

altura do peito (DAP) entre 8 a 12 cm, com máxima uniformidade, sem bifurcação e defeitos 

aparentes na madeira. 

 

Massa específica obtida pelas médias aritmética e ponderada  

Para a média aritmética e ponderada dos valores da massa específica básica da madeira das 

árvores, foram observadas diferenças significativas entre as cinco espécies (Tabela 2). A 

Mimosa ophthalmocentra apresentou maior massa específica básica, de ≈ 916,70 kg m
-
³, 

seguida pela M. caesalpiniifolia e M. tenuiflora que não diferiram estatisticamente, tendo 

valores de 874,76 e 822,69 kg m
-
³, respectivamente. Já as madeiras de Aspidosperma 

pyrifolium (689,63 kg m
-
³) e Auxemma oncocalyx (769,84 kg m

-
³) exibiram menores 

resultados de massa específica básica. Mesmo em relação à ponderada, os valores médios da 

massa específica básica das cinco espécies vegetais estudadas tiveram comportamentos 

significativos semelhantes à da média aritmética. 
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Tabela 2. Massa específica básica obtida pelas médias ponderada e aritmética, e porosidade 

das cinco espécies madeireiras estudadas. 

Espécie 

Massa específica básica (kg m-³) 

Porosidade (%) 

Média aritmética Média ponderada 

Auxemma oncocalyx 769,84 ± 25,79 bc 775,90 ± 35,91 bc 48,68 ± 1,72 ab 

Mimosa tenuiflora 822,69 ± 24,87 ab 841,80 ± 33,95 ab 45,15 ± 1,66 bc 

Mimosa ophthalmocentra 916,70 ± 25,78 a 921,46 ± 19,77 a 38,89 ± 1,72 c 

Aspidosperma pyrifolium 689,63 ± 35,11 c 704,37 ± 34,19 c 54,02 ± 2,34 a 

Mimosa Caesalpiniifolia 874,76 ± 87,37 ab 878,48 ± 82,00 ab 41,68 ± 5,83 bc 

Média ± desvio padrão. Médias seguidas por uma mesma letra minúscula, na mesma coluna, não diferem (Tukey, p > 0,05).   

 

Os valores da massa específica básica média do estudo foram inferiores aos analisados por 

Oliveira (2003), para Mimosa tenuiflora (929,47 kg m
-
³) e Aspidosperma pyrifolium (813,22 

kg m
-
³). Segundo Modes et al. (2019), as condições climáticas e edáficas do local de 

crescimento e sua interação com a genética das espécies são fatores que podem influenciar na 

variação da massa específica básica entre indivíduos da mesma espécie, o que pode justificar 

as diferenças observadas, já que no bioma Caatinga há heterogeneidades de fitofisionomias e 

irregularidades pluviométricas em cada microrregião. Além da idade das árvores amostradas, 

que para ambos estudos, não foram informadas. 

Valores médios de massa específica básica de 740,99 kg m
-
³, para aroeira do sertão 

(Myracrodruon urundeuva) e de 601,96 kg m
-3

, para leucena  (Leucaena leucocephala) foram 

obtidos por Silva et al. (2017). Enquanto Almeida et al. (2015), para jurema branca 

(Piptadenia stipulacea) e cumaru (Amburana cearenses), obtiveram valores médios de 

1001,93 e 631,81 kg m
-3

, respectivamente. No entanto, apesar da comparação dos resultados 

serem entre espécies diferentes e de áreas distintas, é possível evidenciar que a variação de 

sítio, como as condições de clima, precipitação e solo, além do local de crescimento e idade 

da árvore, podem influenciar diretamente nas características da madeira, como na massa 

específica básica como constatado por Morais et al., 2017. 

De acordo com a classificação do Laboratório de Produtos Florestais – LPF (2017), as 

madeiras como as de Aspidosperma pyrifolium, com valores médios da massa específica 

básica entre 500,00 – 720,00 kg m
-3 

são classificadas como de média massa específica, 

enquanto as demais espécies estudadas enquadraram-se como madeira de alta massa 

específica (> 720,00 kg m
-3

). 

Para a porosidade das madeiras (Tabela 2), nota-se que as madeira de Aspidosperma 

pyrifolium e Auxemma oncocalyx tiveram valores semelhantes. Já a Mimosa ophthalmocentra 
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exibiu o menor valor. Porém não diferindo da Mimosa tenuiflora e Mimosa caesalpiniifolia. 

Esse resultado estar associado à massa específica das madeiras, pois quanto mais elevada à 

espessura da parede celular e, consequentemente a quantidade de lenho, menor a de espaços 

vazios inter e intra celulares.  

Segundo Gallio et al. (2016), o elevado valor percentual dessa propriedade da madeira, 

dependendo do uso que se destina, pode representar desvantagem, pois permite que aumente 

sua capacidade de trocar umidade com o ambiente ao qual está exposta, até que se atinja o 

equilíbrio, diminuindo a sua resistência mecânica, e comprometendo na qualidade desse 

material, pelo surgimento de defeitos como fendas, empenamentos e rachaduras.  

 

Caracterização química das madeiras 

Os maiores teores de extrativos foram encontrados para Mimosa tenuiflora e Mimosa 

caesalpiniifolia. Nota-se que os valores de extrativos dessas duas espécies (Tabela 3) foram 

também superiores aos observados para Caesalpiniifolia pyramidalis (11,81%) e 

Handroanthus impertiginosus (6,88%) (MEDEIROS et al., 2012);  Piptadenia stipulacea 

(13,17%) (ALMEIDA et al., 2015); Myracrodruon urundeuva (12,5) e Leucaena 

leucocephala (10,80) (SILVA et al., 2017).  

 

Tabela 3 – Composição químicas das cinco espécies madeireiras estudadas. 

Espécie 
Teor de extrativo 

(%) 

Teor de lignina 

(%) 
Teor de cinzas 

(%) 

Teor de holocelulose 

(%) 

Auxemma oncocalyx 10,42 ± 0,07 b 30,34 ± 6,32 a 4,84 ± 0,50 a 54,4 ± 13,41 a 

Mimosa tenuiflora 14,62 ± 0,05 a 31,77 ± 9,40 a 0,90 ± 0,16 c 52,71 ± 15,47 a 

Mimosa ophthalmocentra 8,96 ± 0,12 b 33,36 ± 9,45 a 2,29 ± 0,24 b 55,39 ± 16,36 a 

Aspidosperma pyrifolium 10,91 ± 0,02 b 21,94 ± 0,78 a 0,83 ± 0,11 c 66,32 ± 10,56 a 

Mimosa Caesalpiniifolia 14,92 ± 0,12 a 32,10 ± 3,01 a 3,11 ± 0,50 b 49,87 ± 14,58 a 

Média ± desvio padrão. Médias seguidas por uma mesma letra minúscula, na mesma coluna, não diferem (Tukey, p > 0,05).   

 

Segundo Brénaud et al. (2011), estes valores indicam que as madeiras avaliadas contêm 

altos teores de extrativos, uma vez que a quantidade média em madeiras tropicais 

normalmente é de 7,6%. De acordo com Hassan et al. (2017), a composição e quantidade de 

extrativos varia entre espécies e gêneros. Algumas destas substâncias têm funções 

metabólicas, enquanto outras as de garantir maior resistência à madeira contra fungos e 

insetos xilófagos.  

Os teores de lignina foram semelhantes entre as espécies. Conforme Özparpucu et al. 
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(2019), um maior teor de lignina pode implicar em maior degradação dos carboidratos e 

dissolução dos polissacarídeos de baixo peso molecular, o que provoca a redução no 

rendimento, na viscosidade da polpa e na resistência física, além de gerar maior quantidade de 

sólidos para ser queimada na caldeira. Tal fato pode ser observado quando se relacionam tais 

grandezas encontradas para as espécies madeireiras estudadas. De acordo com Mounguengui 

et al. (2016), a lignina é importante para aumentar a durabilidade da madeira, por ser um 

componente menos higroscópico. Ela também tem importância na produção de carvão 

vegetal, aumentando seu rendimento.  

A Auxemma oncocalyx apresentou maior quantidade de cinzas em sua constituição entre as 

espécies estudadas, enquanto os menores valores foram a Aspidosperma pyrifolium e Mimosa 

tenuiflora, com apenas 0,83 e 0,90%, respectivamente. Para duas espécies de ocorrência na 

Caatinga, Silva et al. (2017) obtiveram teor de cinzas inferiores a 1,08%, e relatam que uma 

elevada quantidade de cinzas pode resultar na danificação dos equipamentos, além da 

necessidade de limpezas mais frequentes nos sistemas de combustão da madeira. Assim, 

quanto menor for o teor de cinzas da madeira, melhor será a característica desejada, 

principalmente para fins energéticos, como também para produção de papel e celulose 

(SILVA et al., 2017). 

As espécies estudadas exibiram quantidades semelhantes de holocelulose. Quanto maior o 

teor de holocelulose na madeira menor será a porcentagem de lignina da mesma, bem como, o 

rendimento gravimétrico de carvões. Uma vez que a holocelulose é degradada em 

temperaturas entre 200 e 350°C e o carvão é produzido com temperaturas acima de 400°C. 

Um dos fatores que podem influenciar no valor total da holocelulose é a idade dos indivíduos, 

em que árvores mais jovens possuem menor teor de lignina.  

 

Variação longitudinal da massa específica 

De maneira geral, foi verificada uma boa relação para a massa específica básica e a posição 

longitudinal do fuste para Mimosa tenuiflora e Aspidosperma pyrifolium, enquanto Auxemma 

oncocalyx e Mimosa ophthalmoocentra apresentaram-se coeficientes de correlações 

moderadas (Figura 2). Apenas para a espécie Mimosa caesalpiniifolia, não foi identificada 

uma relação significativa entre as variáveis estudadas. 
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Figura 2. Variação da massa específica básica da madeira das posições base-topo das cinco 

espécies madeireiras estudadas. 
 

Os valores demonstraram que ocorreu uma diminuição da massa específica básica na 

direção base-topo da árvore. Vale ressaltar que a massa específica ao longo do fuste não é 

homogênea, por haver variações anatômicas dos seus elementos, fato que ocorre, também no 

sentido radial (medula-casca). A maior quantidade de madeira jovem existente nas posições 

mais altas do fuste e as maiores proporções de cerne encontrados na base da árvore, explica o 

decréscimo da massa específica nas posições superiores do fuste. Zaque et al. (2018) afirmam 

que essa alteração também pode ser ocasionada pela excessiva competição, provocando 

desuniformidade da madeira ao longo do fuste. 

Para a massa específica básica da madeira de Mimosa caesalpiniifolia na direção axial, 
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Gonçalves et al. (2010) observaram decréscimo dos valores no sentido base-topo, situação 

similar ao demonstrado no presente estudo para todas as espécies.  

A massa específica básica da madeira é uma propriedade essencial para avaliação do 

potencial uso final do respectivo material biológico. Madeiras que apresentam alta massa 

específica básica (Mimosa tenuiflora, M. ophthalmoocentra, e M. caesalpiniifolia) tendem a 

possuir maior resistência a deterioração ocasionada por agentes abióticos (luz solar, umidade 

e compostos químicos do solo) e bióticos (bactérias, fungos, insetos e organismos marinhos). 

Essa característica está associada intrinsicamente a outros fatores, os quais influenciam na sua 

resistência natural como a composição química da biomassa lenhosa (extrativos) e a relação 

cerne:alburno. 

 

Variação longitudinal do teor de umidade 

Em relação ao teor de umidade (verde) obtido da madeira das posições base-topo das 

espécies estudadas nos modelos de regressão, constatou-se que houve regressões com bons 

ajustes para Mimosa tenuiflora e Aspidosperma pyrifolium, enquanto Auxemma oncocalyx e 

Mimosa ophthalmoocentra apresentaram coeficientes de correlações moderadas (Figura 3). 

No entanto, apenas para a espécie Mimosa caesalpiniifolia, não foi identificada uma relação 

significativa entre as variáveis estudadas. 

Os valores demonstraram que ocorreu um acréscimo do teor de umidade na direção base-

topo da árvore, contatando-se assim, que o teor de umidade é inversamente proporcional à 

massa específica da madeira, pelas maiores proporções de cerne encontrado nas partes mais 

inferiores dos fustes e lenhos mais jovens no topo. Segundo Costa et. al. (2017), um maior 

teor de umidade no cerne pode dificultar sua secagem, uma vez que é menos permeável, que o 

alburno, principalmente pelas obstrução dos vasos por tiloses e gomo resinas, provocado pelo 

processo de cernificação, o que dificulta o transporte de água das partes mais internas para a 

mais externas da madeira. 

Para os valores médios do teor de umidade a Aspidosperma pyrifolium com 81,59% foi a 

que apresentou os maiores valores entre as espécies estudadas, seguida de Auxemma 

oncocalyx com 65,47%, enquanto a Mimosa ophthalmoocentra foi a que apresentou o menor 

teor de umidade com 44,42%. Já a Mimosa caesalpiniifolia (50,42%) e Mimosa tenuiflora 

(57,20%) com valores médios intermediários, foram superiores aos apresentados por 

Gonçalves et al. (2010) e Rocha et al. (2015), para as mesmas espécies madeireiras. 
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Figura 3. Variação do teor de umidade (verde) da madeira das posições base-topo das cinco 

espécies madeireiras estudadas. 

 

Para algumas espécies madeireiras do Cerrado, Abrahão et al. (2020) encontraram valores 

médios de teor de umidade (verde) para Caryocar brasiliense superiores a todas as espécies 

do presente estudo, com 96,18%. De acordo com Zen et al. (2019), quando se perde ou ganha 

umidade abaixo do ponto de saturação das fibras, começam a ocorrer modificações nas 

dimensões de peças produzidas de madeira, sendo assim, imprescindível a verificação da 

umidade, principalmente na secagem e no armazenamento, evitando defeitos como 

empenamento e trincas nos produtos madeireiros. 

Na Figura 4 são apresentadas as comparações entre os métodos do deslocamento de água 

(balança hidrostática) e do máximo teor de umidade (Smith, 1954), na determinação da massa 
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específica básica das cinco espécies madeireiras estudadas. Esses dois métodos apresentaram 

bons ajustes de correlação para quatro das cinco madeiras estudadas, sendo assim, eficiente 

para validação da massa específica básica no sentido base-topo, podendo ser dispensado a 

necessidade da medição do volume das amostras. A exceção para a Mimosa ophthalmocentra, 

no qual houve coeficiente de correlação moderada.  

 

  

  

 
Figura 4. Valores da massa específica básica obtida pelo método de deslocamento em água e 

máximo teor de umidade (Smith) para as cinco espécies madeireiras estudadas. 

 

Assim, o método do máximo teor de umidade aplicado para estimar no presente estudo, por 

sua facilidade de execução, pode ser empregado para determinação da massa específica básica 

em larga escala.  
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Conclusões 

As características dendrométricas, evidenciaram que as escolhas das árvores, contribuíram 

para uma melhor análise das propriedades físico-químicas das madeiras, mesmo que as 

condições climáticas e edáficas do local de crescimento, e de suas interações genéticas com as 

espécies nativas pudessem apresentar alterações elevadas, causada pela heterogeneidade das 

madeiras. 

De modo geral, as cinco espécies madeireiras estudadas apresentaram o mesmo modelo de 

variação longitudinal da massa específica básica, diminuindo da base ao topo, enquanto o teor 

de umidade (verde) ocorreu um acréscimo nesse mesmo sentido.  

Todas as espécies apresentaram média à alta massa específica básica, podendo assim ser 

utilizadas para produção de estacas, mourões, lenha e carvão, mas necessitando de cuidados 

no processo de secagem e armazenamento para evitar defeitos e ataques de agentes xilófagos 

na madeira. 

Com base na composição química, às madeiras apresentaram-se elevados teores de 

extrativos e lignina, os quais propiciam numa melhor durabilidade natural, enquanto no teor 

de cinzas, proporcionaram características desejadas para fins energéticos, a exceção da 

Auxemma oncocalyx, no qual obteve valores elevados desse material inorgânico. 
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Durabilidade natural de madeiras de cinco espécies da Caatinga 

em ensaio de campo 
 

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a durabilidade natural de cinco madeiras da 

Caatinga em ensaio de campo. As espécies selecionadas para este estudo foram o pau branco 

(Auxemma oncocalyx Allemão), jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret), jurema-de-

embira (Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth), pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) 

e sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.). Para a coleta dos dados, foram abatidas três árvores 

por espécie, no qual foi empregada uma tora de aproximadamente 1,20 m obtida da primeira 

seção de cada árvore. Como padrão de comparação, utilizou-se a madeira de Eucalyptus sp. 

tratada com CCA. Para a realização do ensaio em campo, confeccionou-se 36 amostras (seis 

por espécie) com dimensões de 50 cm de comprimento e 8 a 12 cm de diâmetro, no qual 

foram distribuídas em blocos casualizados. As amostras permaneceram enterradas 

verticalmente em solo até a metade do seu comprimento durante um ano, sendo realizadas 

coletas a cada dois meses. No ensaio avaliou-se à perda de massa, o índice de deterioração 

(notas), e o índice de susceptibilidade a deterioração (DSI). No que se refere às madeiras com 

alta resistência natural, a Mimosa caesalpiniifolia se destacou, seguida da Mimosa tenuiflora e 

Mimosa ophthalmocentra, ao contrário das espécies Auxemma oncocalyx e Aspidosperma 

pyrifolium que foram mais susceptíveis a deterioração. De modo geral, todas as madeiras 

apresentaram boa durabilidade de acordo com suas propriedades naturais e tecnológicas, 

podendo assim ser utilizadas para produção de estacas e mourões. 

Palavras-chave: biodeterioração da madeira, resistência natural, perda de massa 

 

Natural durability of five wood species from Caatinga in field tests 

 

ABSTRACT: This work aimed to evaluate the natural durability of five woods from 

Caatinga in field test. The species selected for this study were pau branco (Auxemma 

oncolalyx Allemão), jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret), jurema-de-embira 

(Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth), pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) and 

sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.). For this purpose, three trees by species were 

slaughtered, in which a log of approximately 1,20 m was used obtained from the first section 

of each tree. As a standard of comparison, eucalyptus sp. wood treated with CCA was used. 
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To perform the test in field, 36 samples (six by species) with dimensions of 50 cm in length 

and 8 to 12 cm in diameter were made, in which they were distributed in a randomized blocks. 

The samples remained buried vertically in the soil up to half their length for one year, and 

were analyzed every two months. In test, the loss of mass, deterioration index (notes), and the 

susceptibility index to deterioration (DSI) were evaluated. With respect to woods with high 

natural resistance, Mimosa caesalpiniifolia became known, followed by Mimosa tenuiflora 

and Mimosa ophthalmocentra, however the species Auxemma oncocalyx and Aspidosperma 

pyrifolium were more susceptible to deterioration. In general, all the woods showed good 

durability according to their natural and technological properties, thus being able to be used 

for the production of stakes and posts. 

Keywords: biodeterioration of wood, natural resistance, loss of mass 

 

Introdução 

Em países tropicais, como o Brasil, um dos principais aspectos avaliados para o emprego 

da madeira é a durabilidade natural (QUINTILHAN et al., 2018). Este parâmetro é fator 

resultante que pode limitar o uso de diferentes espécies de madeira em vários segmentos. 

Além disso, alguns fatores físicos, químicos e biológicos, tais como umidade do ar, radiação, 

temperatura e precipitação podem afetar a resistência natural da madeira ao ataque de 

organismos xilófagos, restringindo assim o seu uso e aplicação no setor florestal 

(CARVALHO et al., 2019). 

Para diversas aplicações da madeira, a durabilidade natural é uma característica primordial. 

Para espécies florestais duráveis é desnecessário a utilização de produtos químicos com a 

finalidade de aumentar seu tempo em serviço. Isso diminui os impactos ambientais e os gastos 

dispensáveis com a substituição de peças, garantindo por um maior tempo a integridade de 

estruturas nas construções civis e na segurança das pessoas que a utilizam (STALLBAUN et 

al., 2017; OLIVEIRA, et al., 2019). 

Devido à grande variedade de espécies de madeira, deve-se notar que a durabilidade deste 

material depende de vários fatores: a proporção de cerne e alburno, a composição química 

(holocelulose, extrativos e lignina), a massa específica, o teor de umidade e condições de uso 

(DELUCIS et al., 2016; BATISTA et al., 2020).  

No entanto, Meyer et al. (2014); Araújo; Paes, (2018) destacam que na avaliação da 

durabilidade natural da madeira e derivados aos agentes xilófagos, podem ser realizados 
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ensaios laboratoriais e de campo. Oliveira et al. (2019) afirmam que os testes de deterioração 

em campo são mais confiáveis na caracterização da resistência natural da madeira, bem como 

na eficiência dos preservantes quando comparados a testes laboratoriais. Para isso, a madeira 

deve ser exposta as mais rigorosas condições de deterioração, principalmente quando está em 

contato com o solo. 

Muitas das espécies florestais encontradas no bioma Caatinga são endêmicas e possuem 

uma ampla diversidade genética (MORO et al., 2016). Estas apresentam uma considerável 

importância para população nela inserida, proporcionando a utilização dos recursos florestais 

oferecidos para sobreviverem, manterem costumes e gerarem rendas para as famílias (SILVA 

et al., 2017).  

Assim, para estabelecer critérios para o uso dos recursos madeireiros do bioma, é essencial 

obter dados sobre a durabilidade natural. O conhecimento sobre os processos envolvidos na 

deterioração da madeira gera informações potenciais para avaliar, entender e aproveitar as 

propriedades de cada madeira.  

Diante da necessidade de estudos que avaliem a resistência natural das espécies florestais 

madeireiras, o estudo teve como objetivo avaliar a durabilidade natural de madeiras de cinco 

espécies florestais do bioma Caatinga em ensaio de campo. 

 

Material e Métodos 

Espécies estudadas 

Para realização do estudo em campo, utilizaram-se madeiras de pau branco (Auxemma 

oncocalyx Allemão), jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret), jurema-de-embira 

(Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth), pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) e sabiá 

(Mimosa caesalpiniifolia Benth.), provenientes da Fazenda Ipê, no município de Governador 

Dix-Sept Rosado, Rio Grande do Norte, Brasil (Latitude 5º30’02” S e Longitude 37º25’34” 

W). 

Para cada espécie, foram abatidas três árvores com diâmetro de 8 a 12 cm, apresentando 

máxima uniformidade e sem defeitos aparentes na madeira. De cada árvore foi retirada uma 

tora da base ao DAP.  

Como referência para analisar o emprego destas espécies quando utilizada diretamente no 

solo, utilizou-se madeira de Eucalyptus sp. tratada (CCA), comercializada na região para 

confecção de cercas como modo de comparação..  
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Caracterização física das madeiras 

De cada espécie, foram retiradas cinco discos de cada árvore com 10 cm de espessura nas 

posições a 0 (base), 25, 50, 75 e 100% da altura comercial do fuste, para determinar a massa 

específica básica das madeiras pelo método da balança hidrostática (VITAL, 1984). O teor de 

umidade (verde) foi calculado em relação à base úmida (Equação 2). Para isso, os discos 

foram secas em estufa a 105ºC ± 2°C até atingirem peso constante (0% de umidade). A massa 

seca dos discos foi obtida com auxilio de balança analítica de precisão de 0,01 g. De modo 

complementar, determinou-se à porosidade das madeiras, conforme a Equação 3. 

 

      
  

 
  

Equação 1 

 

𝑇    
     

  
 x 100 Equação 2 

 

ɸ = 1 − (
   

    
)
 

                                                    Equação 3 

Em que: MEb = Massa específica básica, em g/cm³; Mu = Massa úmida do disco, em g; Ms = Massa seca do disco, em g; e 

TU = Teor de umidade (verde), em %; ɸ = Porosidade, em %; MEpc = Massa específica real – 1,54 g/cm³; 

 

Composição química das madeiras 

A partir das amostras excedentes (não empregados para os ensaios de campo) obtidas da 

primeira seção das árvores de cada espécie, foram realizadas análises químicas seguindo-se as 

normas T 207 cm-99, Technical Association of pulp and Paper Industry – TAPPI (1999a), T 

222 cm-88, TAPPI (1999b) e Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 13999, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2003), para determinação dos teores de 

extrativos em água quente, lignina e cinzas, respectivamente. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata para cada espécie. O teor de holocelulose foi estimado por meio da 

diferença entre a composição química total e as frações dos não carboidratos (Equação 4). 

 

𝑇ℎ𝑜𝑙  1  − (𝑇𝑒𝑥𝑡  𝑇𝑙𝑖𝑔  𝑇𝑐𝑧)   Equação 4 

Em que: Thol = teor de holocelulose (%); Text = teor de extrativos (%); Tlig = teor de lignina (%); Tcz = teor de cinzas (%). 

 

Confecção do material 

Das madeiras obtidas da base ao DAP, foram confeccionadas 36 estacas de 50 cm de 

comprimento (30 das espécies nativas; e 6 do controle – Eucalyptus sp). Todas as estacas 
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apresentavam cerne e alburno. No entanto, antes de levarem ao campo, foram retiradas as 

cascas e pesadas por uma balança com precisão de 0,100 kg para obtenção do seu peso inicial. 

 

Instalação do ensaio de campo  

O ensaio de campo foi instalado em um ambiente livre de vegetação localizada na 

microrregião de Mossoró – RN, em uma área de campo aberto. De acordo com a classificação 

Köppen, o clima da área estudada é do tipo Aw, caracterizado por um clima tropical 

semiárido. Os solos que predominam é o cambissolo eutrófico, rendzina e o latossolo 

vermelho amarelo eutrófico, com fertilidade média a alta, textura média a argilosa, 

imperfeitamente a bem drenado, e relevo plano, conforme Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA (2008).     

Os tratamentos foram distribuídos entre três blocos casualizados, no qual cada um destes 

blocos fosse composto com duas repetições por espécie. As estacas foram enterradas 

verticalmente até a metade do seu comprimento (profundidade de 25 cm). O espaçamento 

adotado entre estacas, dentre do bloco, foi de 50 cm. Já o espaçamento entre blocos foi de 1 m 

(Figura 1). 

 

 

   Figura 1 ─ Croqui ilustrativo do experimento em campo  

 

Avaliação do ensaio de deterioração 

As estacas permaneceram expostas por um período de um ano (365 dias) em campo. A 

cada dois meses (60 dias) todas as estacas eram retiradas para avaliações visuais. Nestas 

avaliações foram atribuídas notas (Tabela 1), no qual relaciona o estado de sanidade da 

madeira como índice de deterioração, sugerido por Lepage (1970). Por se tratar de um 
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parâmetro subjetivo, as estacas foram analisadas pela média das notas atribuídas por três 

observadores distintos. 

 

Tabela 1 – Classificação do índice de deterioração da madeira. 
Nota Descrição 

100 Sadio, permitindo escarificação superficial 

90 Ataque leve ou superficial 

70 Ataque moderado, havendo penetração 

40 Ataque intenso 

0 Ruptura das amostras 

Fonte: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), adaptado por Lepage (1970). 

 

Após as avaliações, as amostras foram limpas com auxílio de uma escova de cerdas macias 

para retirada do solo aderido, e então, submetidas ao condicionamento de pesagem utilizando 

uma balança de precisão para obtenção da perda de massa, conforme a Equação 5. 

 

   
 i  f

 i
∗ 1              Equação 5 

 
Em que: PM = Perda de massa (%); Mi = Massa inicial (g); Mf = Massa final (g). 

 

Além disso, as amostras foram avaliadas quanto ao índice de susceptibilidade à 

deterioração (Decay Susceptibility Index – DSI) proposto por Curling; Murphy (2002), em 

que relaciona a perda de massa de uma determinada espécie de interesse com a perda de 

massa de uma espécie de referência (Equação 6).  

Para o presente estudo, a espécie de referência adotada foi estacas de madeira de 

Eucalyptus sp. tratadas com CCA. Material comumente comercializado na região para 

compor estacas e mourões de cercas. Ainda segundo estes autores, aplicou-se o newDSI, no 

qual utilizou-se a perda de massa real da madeira em vez da sua porcentagem (Equação 7). 

 

                   
   

   
∗ 1                                                       Equação 6 

 

                       
   

   
                          Equação 7 

Em que: DSI= Índice de susceptibilidade a deterioração/Decay Susceptibility Index (%); PMa= Perda de massa 

da espécie de interesse (%); PMr= Perda de massa da espécie de referência (%). 

 

Coleta de dados meteorológicos 

De modo complementar, para uma melhor compreensão dos resultados, as variáveis 

ambientais que influencia a deterioração da madeira (fatores intempéricos) foram observadas. 
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Os dados meteorológicos foram coletados na rede de estações automáticas (EMA), instalada 

na microrregião de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, correspondendo ao período do 

experimento de campo, de maio/2019 a abril/2020 (Figura 2). Foram obtidas informações 

médias mensais de precipitações (mm), radiações (W/m²), temperatura (ºC) e umidade relativa 

(%).   

 

 
Figura 2. Dados meteorológicos do local do experimento, no município de Mossoró, estado 

do Rio Grande do Norte, no período de maio/2019 a abril/2020. 

 

Análise Estatística 

No estudo empregou-se o delineamento em blocos casualizado (DBC), composto por seis 

tratamentos (espécies) e seis repetições. Para as análises dos dados das características físicas, 

químicas, índice de deterioração (notas), perda de massa, DSI e newDSI de cada tratamento, 

usou-se a estatística descritiva e, quando estabelecidas diferenças significativas, foram 

comparadas entre si por meio do teste Tukey a 5% de probabilidade de erro.  

O efeito do tempo nos parâmetros perda de massa, notas, DSI e newDSI foi avaliado por 

meio de análise gráfica. Adicionalmente, foram desenvolvidas modelagens estatísticas, por 

meio de análise de regressão, em que foram avaliadas as variáveis de difícil obtenção (perda 

de massa, DSI e newDSI) estimada em função de uma variável de fácil obtenção (índice 

deterioração – notas). Essa técnica foi utilizada para avaliar a eficiência do método de 

distribuições de notas na determinação da durabilidade das madeiras proposto por Lepage 

(1970). 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R
ad

ia
çã

o
 -

 P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

W
/m

² 
- 

m
m

) 

T
em

p
er

at
u

ra
 -

 U
m

id
ad

e 
R

el
at

iv
a 

(º
C

 -
 %

) 

Radiação Precipitação
Umidade Temperatura



53 

 

Resultados e Discussão 

Caracterização física das madeiras 

A massa específica básica das espécies florestais da Caatinga apresentou diferenciação 

estatística, sendo a Mimosa ophthalmocentra com o valor mais significativo seguida da 

Mimosa tenuiflora e Mimosa caesalpiniifolia, respectivamente. No que concerne ao Auxemma 

oncocalyx e Aspidosperma pyrifolium, estas exibiram resultados inferiores e não diferiram 

estatisticamente (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Valores médios das características físicas das cinco espécies florestais da Caatinga 

Espécie MEb (g/cm³) TU (%) ɸ (%) 

Auxemma oncocalyx 0,770 ± 0,05 bc 39,42 ± 3,10 b 48,68 ± 1,72 ab 

Mimosa tenuiflora 0,823 ± 0,05 ab 36,20 ± 3,56 bc 45,15 ± 1,66 bc 

Mimosa ophthalmocentra 0,917 ± 0,06 a 30,66 ± 2,73 d 38,89 ± 1,72 c 

Aspidosperma pyrifolium 0,690 ± 0,06 c 44,55 ± 4,67 a 54,02 ± 2,34 a 

Mimosa Caesalpiniifolia 0,875 ± 0,06 ab 33,16 ± 4,94 cd 41,68 ± 5,83 bc 

Em que = MEb = Massa específica básica; TU = Teor de umidade (verde); ɸ = Porosidade. *Médias seguidas por uma mesma 

letra minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente de acordo com o teste Tukey com probabilidade de erro a 5%. 

 

De acordo com Batista et al. (2020), a massa específica básica é essencial para avaliação 

do potencial de utilização do respectivo material biológico. Madeiras que apresentam massa 

específica básica superior a 0,80 g/cm
3
, tendem a possuir maior resistência ao desgaste 

natural, seja o mesmo ocasionado por meio de fatores bióticos e abióticos. Essa característica 

está associada intrinsecamente a outros meios, os quais influenciam na sua durabilidade, 

como a relação cerne-alburno e a sua composição química. 

Quanto ao teor de umidade (verde), a madeira de Mimosa ophthalmocentra apresentou a 

menor porcentagem, enquanto o Aspidosperma pyrifolium se destacou como a maior entre as 

madeiras estudadas. Já as demais espécies obtiveram valores intermediários e sem 

significâncias entre si. Ao expor essas madeiras ao meio ambiente, a umidade perde 

rapidamente uma boa quantidade pela evaporação, podendo interferir na estabilidade 

dimensional ou nas propriedades de resistência e elasticidade. Conforme Tomazeli et al. 

(2016), o teor de umidade também estar relacionada aos organismos xilófagos, principalmente 

aos fungos, nos quais geralmente não atacam a madeira com um teor de umidade abaixo de 

20%. Já a precipitação permite o armazenamento de água no solo, o que aumenta o risco de 

biodeterioração do material. 
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Na variável porosidade, os valores variaram entre 38,89 a 54,02%, esse comportamento 

estar associado à massa específica básica das espécies, visto que, quanto mais elevada à 

quantidade de poros, menor tende a ser a sua massa específica.  

 

Composição química das madeiras 

Em relação à composição química das madeiras estudadas (Tabela 3), a Mimosa tenuiflora 

e Mimosa Caesalpiniifolia exibiram maiores teores de extrativos em suas constituições. De 

acordo com Valette et al. (2017); Hassan et al. (2017), a composição e quantidade de 

extrativos varia consideravelmente entre espécies e gêneros. Algumas destas substâncias têm 

funções metabólicas, enquanto que outras possuem capacidade de preservar a madeira devido 

a suas características antifúngicas e de controle de cupins xilófagos. 

 

Tabela 3 – Valores médios das análises químicas das cinco espécies vegetais da Caatinga 
Espécie TE (%) TL (%) TC (%) TH (%) 

Auxemma oncocalyx 10,42 ± 0,07 b 30,34 ± 6,32 a 4,84 ± 0,50 a 54,4 ± 13,41 a 

Mimosa tenuiflora 14,62 ± 0,05 a 31,77 ± 9,40 a 0,90 ± 0,16 c 52,71 ± 15,47 a 

Mimosa ophthalmocentra 8,96 ± 0,12 b 33,36 ± 9,45 a 2,29 ± 0,24 b 55,39 ± 16,36 a 

Aspidosperma pyrifolium 10,91 ± 0,02 b 21,94 ± 0,78 a 0,83 ± 0,11 c 66,32 ± 10,56 a 

Mimosa Caesalpiniifolia 14,92 ± 0,12 a 32,10 ± 3,01 a 3,11 ± 0,50 b 49,87 ± 14,58 a 

Em que: TE = Teor de extrativo; TL = Teor de lignina; TC = Teor de cinzas; TH = Teor de hemiceluloses. *Médias seguidas 

por uma mesma letra minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente de acordo com o teste Tukey com 

probabilidade de erro a 5%. 

  

No teor de lignina, todas as espécies florestais apresentaram proporções iguais 

estatisticamente, bem como no teor de holocelulose. Segundo Mounguengui et al. (2016), a 

lignina é importante para aumentar a durabilidade da madeira, e teores elevados desse 

composto devem aumentar a resistência à deterioração, principalmente a diversos organismos 

xilófagos. 

No percentual de cinzas, a madeira de Auxemma oncocalyx foi a que demostrou resultância 

elevada de matéria inorgânica, enquanto os menores valores foram a vistos na Mimosa 

tenuiflora e Aspidosperma pyrifolium. Segundo Simetti et al. (2018), quanto menor for o teor 

de cinzas, melhor será a característica desejada para diversas finalidades de uso da madeira, 

como para produção de papel e celulose, quanto para fins energéticos. 

 

Análises do ensaio de deterioração 

Observa-se que as cinco espécies estudadas do bioma Caatinga, bem como a de referência 

(Eucalyptus sp.), tenderam a elevação da perda de massa ao longo do período  analisado, no 
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qual a madeira de Auxemma oncocalyx obteve percentagem mais significativa em relação as 

demais espécies (Figura 3). No entanto, a Mimosa caesalpiniifolia expôs resultados próximos 

ao do Eucalyptus sp. até os 300 dias, logo após pode-se observar o menor valor neste 

parâmetro, com aproximadamente 8,06%. 

 

 

 
Figura 3. Variação temporal (dias) da durabilidade natural das cinco espécies vegetais da 

Caatinga 

 

No índice de deterioração (notas), verificou-se que houve interferências dos fatores 

intempéricos com o tempo, no qual as madeiras passaram a apresentar desgastes nos seus 

aspectos visuais, sendo que a espécie de referência apresentou maior estabilidade nesta 

variável. Contudo, as madeiras de Mimosa tenuiflora e Mimosa ophthalmocentra exibiram 

desgastes mais elevada, com menores notas médias atribuídas. 

Como observado, a influência edafoclimática deve ser especialmente evidente em relação 

ao teor de umidade da madeira e à temperatura do ambiente. Isso pode ser analisado após os 

240 dias em que as madeiras ficaram expostas ao campo aberto em período mais chuvoso. 

Entretanto, vários outros fatores podem ter influenciado a deterioração durante o ensaio de 

campo, como competição e antagonismo entre organismos xilófagos, composição química e 

permeabilidade da madeira, distância entre fontes de infecção, conteúdo de matéria orgânica e 
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propriedades físicas e químicas do solo, potencialmente intensificar ou retardar a 

biodeterioração da madeira (Brischike; Meyer-Veltrup, 2016). 

Quanto ao índice de susceptibilidade à deterioração (DSI), observa-se que as madeiras de 

Auxemma oncocalyx e Aspidosperma pyrifolium foram as mais susceptíveis a deterioração 

quando comparados à madeira de referência, apresentando-se índice acima de 100 ao longo 

dos 360 dias de análises. Já as madeiras de Mimosa tenuiflora, Mimosa ophthalmocentra e 

Mimosa caesalpiniifolia nos períodos de 60 e 360 dias de avaliação, obtiveram-se índice 

abaixo de 100, sendo assim, menos susceptível do que a madeira de referência nesses dois 

períodos. 

Vale ressaltar que a metodologia proposta por Curling; Murphy (2002) é relacionado pela 

espécie de referência de alta susceptibilidade a deterioração, como por exemplo, o Pinus sp, 

enquanto no presente estudo é comparada as espécies de interesse pela de referência 

(Eucalyptus sp.) com baixa susceptibilidade à deterioração devido à madeira ser tratada com 

Arseniato de Cobre Cromatado (CCA). Mesmo assim, quanto menor o índice a 100% da 

madeira de interesse, menos susceptível a deterioração em relação à madeira de referência.  

Em relação ao newDSI, percebe-se que a madeira de Mimosa caesalpiniifolia ao decorrer 

dos 360 dias de análises, não apresentou susceptibilidade à deterioração maior que a madeira 

de referência, enquanto as madeiras de Mimosa tenuiflora e Mimosa ophthalmocentra, 

apresentaram nos períodos de 60, 300 e 360 dias, índices abaixo de 1. Já Auxemma oncocalyx 

e Aspidosperma pyrifolium foram as mais susceptíveis a deterioração, apresentando-se índice 

acima de 1 ao longo dos 360 dias de análises neste parâmetro.  

Ao analisar os valores médios das variáveis da durabilidade (Tabela 3), percebe-se que as 

madeiras da Caatinga possuem características de resistência natural elevada em função 

principalmente do alto teor de extrativo de suas espécies. Estas variáveis compõem seus 

mecanismos de proteção e defesa a diversos agentes biológicos, em especial fungos e 

térmitas.  
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Tabela 4 – Durabilidade natural das madeiras após o ensaio em campo. 
Espécie PM (%) NOTAS DSI (%) NewDSI 

Auxemma oncocalyx 21,49 ± 1,66 a 83,33 ± 4,22 ab 428,65 ± 1,87 a 3,27 ± 1,43 a 

Mimosa tenuiflora 10,89 ± 6,45 b 55,00 ± 5,48 c 148,40 ± 0,50 b 1,12 ± 0,36 bc 

Mimosa ophthalmocentra 10,36 ± 1,35 b 54,44 ± 12,59 c 158,84 ± 0,63 b 1,07 ± 0,43 bc 

Aspidosperma pyrifolium 13,91 ± 3,78 b 82,22 ± 5,02 ab 255,97 ± 0,74 b 2,12 ± 0,62 ab 

Mimosa caesalpiniifolia 8,06 ± 1,54 b 71,11 ± 8,61 b 129,88 ± 0,41 b 0,73 ± 0,23 c 

Eucalyptus sp. 10,57 ± 1,78 b 91,33 ± 0,01 a - - 

Em que: PM = Perda de massa; DSI = Índice de susceptibilidade a deterioração/ Decay Susceptibility Index. *Médias 

seguidas por uma mesma letra minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente de acordo com o teste Tukey com 

probabilidade de erro a 5%. 

 

Roszaini et al. (2016), afirmam que essas propriedades contribuem na resistência da 

madeira, principalmente os extrativos, devido a sua toxicidade, mas mesmo assim, as 

madeiras mais resistentes não são totalmente imunes à deterioração. Os autores ressaltam 

ainda, que há uma variabilidade própria desses componentes na madeira, no qual apresentam 

desempenhos diferentes entre espécie e indivíduo em relação às atividades antifúngica e 

antitérmitas.  

Nos valores referentes à perda de massa das madeiras estudadas, pode-se observar 

diferença estatística, sendo a Auxemma oncocalyx de maior valor, com 21,49%. As demais 

espécies obtiveram valores variando entre 8,06 e 10,99%, não diferindo entre si. Conforme a 

classificação estabelecida pela ASTM D 2017 (ASTM, 2005) através da perda de massa do 

presente estudo, as madeiras de Auxemma oncocalyx e Aspidosperma pyrifolium foram 

categorizadas como resistentes (11 – 24%) e as demais espécies como altamente resistentes (0 

– 10%).  

No índice de deterioração (notas), observa-se que ocorreram diferenças significativas entre 

as madeiras estudadas. As espécies Mimosa tenuiflora e Mimosa ophthalmocentra foram as 

mais desgastadas através de atribuições de notas, com médias de 55,00 e 54,44, 

respectivamente. A espécie de referência (Eucalyptus sp.) com 91,33, foi a que menos 

apresentou deterioração. Já as demais espécies tiveram valores médios intermediários, não 

diferindo estatisticamente entre si.  

Mesmo utilizando preservativos, as madeiras de Eucalyptus sp. apresentaram uma 

determinada deterioração, com ocorrência somente na região interna do cerne das amostras. 

Conforme abordado no estudo de Quintilhan et al. (2018), a deterioração da região interna do 

cerne, é normal em diversas espécies florestais, uma vez que ocorre maior concentração de 
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extrativos na região externa do cerne. Além disso, à medida que a madeira envelhece, os 

extrativos da região interna perdem parte da sua toxicidade. 

Quanto a deterioração do cerne após tratamento, como no uso do CCA, Lopes et al. (2017) 

destacam a dificuldade na penetração e retenção de soluções preservativas na região do cerne 

de espécies do gênero Eucalyptus. Apesar de ser obstruído por tilos, gomas, extrativos e 

outras substâncias, o cerne é impermeável, não permitindo preservação. Contudo, gera maior 

durabilidade natural à madeira, visto que tais substâncias são tóxicas a diversos organismos 

xilófagos. 

Em relação ao índice de susceptibilidade à deterioração (DSI), percebe-se que a madeira de 

Auxemma oncocalyx destacou-se com valor médio mais significativo entre as espécies 

estudadas da Caatinga, com cerca de 428,65% do seu índice. Considerando-se assim, como a 

madeira mais susceptível a deterioração em comparação à madeira de referência.  

Ao analisar o newDSI, observou-se que houve diferença significativa entre as cinco 

madeiras estudadas, no qual a Mimosa caesalpiniifolia, foi a espécie com menor valor médio, 

com 0,73 do seu índice, constatando-se assim, menos susceptível à deterioração em relação a 

espécie de referência neste parâmetro (newDSI < 1).  

Contudo, de acordo com Curling; Murphy (2002), uma modificação no cálculo, usando a 

perda de massa real em vez da perda de massa percentual, mostra-se como um método 

simples para contabilizar as diferenças nas perdas de massa das madeiras. Isso permite-se o 

uso completo da abordagem DSI.  

Na Figura 4, observa-se às correlações das variáveis de perda de massa, DSI e newDSI em 

relação ao índice de deterioração para estimar a eficiência da resistência natural das madeiras 

através de atribuições de notas proposto por Lepage (1970). Esse método apresentou ajuste 

significativo apenas para perda de massa. Mesmo assim, para este caso o valor do coeficiente 

de correlação obtido foi baixo (aproximadamente 0,15). Assim, a atribuição do índice de 

deterioração não foi eficiente para determinação da durabilidade das cinco madeiras estudadas 

em ensaio de campo. 
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Figura 4. Eficiência do índice de deterioração (notas) para estimar a durabilidade das madeiras 

em ensaio de campo. 

 

Em estudos em que foram avaliados a durabilidade natural de madeira de Eucalyptus 

dunnii, Eucalyptus robusta, Eucalyptus tereticornis e Hovenia dulcis em ambiente de campo 

aberto e fechado (floresta), Carvalho et al. (2016) verificaram melhores predições ao 

empregarem o índice de deterioração em comparação a perda de massa nos dois ambientes, no 

qual indicaram o método subjetivo (notas) seguro para a avaliação da durabilidade natural das 

espécies ao ataque de agentes de biodeterioração à madeira. Fato que não ocorreu no presente 

estudo, para as espécies da Caatinga. 

Com isso, pode-se destacar a importância de incrementar os respectivos parâmetros 

estudados (perda de massa, índice de susceptibilidade a deterioração (DSI) e o newDSI), para 

melhor caracterizar a durabilidade natural de uma madeira em campo aberto.  

Essas informações contribuirão na destinação dessas madeiras do bioma Caatinga em seus 

mais variados fins, principalmente para uso de estacas e mourões, além de agregar duração 

destes materiais biológicos para o mercado e reduzir o descarte rápido de produtos 

madeireiros, em função do desconhecimento de suas propriedades naturais e tecnológicas.   
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Conclusões 

A durabilidade natural das madeiras da caatinga apresentaram resultados variados sob os 

fatores de biodeterioração, nos quais as espécies Auxemma oncocalyx e Aspidosperma 

pyrifolium foram as mais susceptíveis a deterioração em ação bióticas e/ou abióticas ao longo 

dos 365 dias de ensaio, enquanto, a Mimosa tenuiflora, Mimosa ophthalmocentra e a Mimosa 

caesalpiniifolia destacaram-se como altamente resistentes, sendo menos susceptíveis a 

deterioração.  

De modo geral, todas as madeiras apresentaram boa qualidade de acordo com suas 

propriedades naturais e tecnológicas, podendo assim ser utilizadas para produção de estacas e 

mourões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

__________________________________________________________________________ 

 

O ensaio em campo e as análises das características das cinco madeiras do bioma Caatinga 

propiciaram informações relevantes quanto à resistência natural das espécies estudadas, 

indicando as interações entre as espécies e suas propriedades tecnológicas, além da relação 

com os fatores bióticos (organismos xilófagos ou deterioradores) e abióticos (como a 

temperatura, umidade, radiação e precipitação) no decorrer dos parâmetros avaliados à 

deterioração. 

Esses conhecimentos auxiliam na destinação adequada dessas madeiras em seus mais 

variados fins, principalmente para uso de estacas e mourões, além de agregar duração dos 

produtos florestais para o mercado e reduzir o descarte rápido de produtos madeireiros, em 

função do desconhecimento de suas propriedades naturais e tecnológicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


