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Resumo: A espécie Inga alba ocorre em quase todos os estados da região amazônica sua 

madeira é classificada como moderadamente pesada e apresenta fácil operacionalidade. Em 

geral, a madeira tem estruturas e comportamentos que podem variar de acordo com a posição 

em que está na árvore, alguns estudos afirmam que há uma forte tendência para a variação 

anatômica, essa variação ocorre radialmente e pode ser verificado anatomicamente. O 

objetivo deste estudo foi analisar as variações das propriedades físicas na direção radial da 

madeira da espécie Inga alba, e caracterizar a estrutura macroscópica da madeira. Para este 

estudo, o material foi coletado em uma área rural localizada em Marabá, obtido através do 

método destrutivo. Análises macroscópicas e microscópicas foram realizadas utilizando a 

metodologia padrão para anatomia da madeira, análise de regressão e correlação entre as 

amostras que foram obtidas a partir de um disco, distribuídos em nove posições equidistantes 

na direção radial, com uma repetição da posição, totalizando 18 amostras. Os resultados 

mostraram uma tendência comportamental de algumas estruturas, como aumento do diâmetro 

dos vasos na madeira próxima à medula. Essas mudanças podem ser exlplicadas pela madeira 

ser juvenil. O trabalho apresenta uma correlação positiva  entre o diâmetro do vaso com a 

densidade, quanto maior o diâmetro maior a densidade encontrada contrariando a literatura. A 

caracterização de espécies de madeira I. alba permitiu classificá-lo com suas propriedades 
anatômicas, servindo assim como subsídio para uma melhor empregabilidade. 

Palavras-chave: usinagem da madeira, verniz, lixamento, corte oblíquo, carvalho vermelho. 

 

Abstract: The performance ofa coatingonwood is influenced byseveral factors,including how 

surface is prepared prior to coating. The aim of the present study was to investigatethe effects 

of two machining processes (sanding and oblique cutting) on surface properties and coating 

performance. Adhesion testsbefore and after accelerated aging treatments were carried out 

toevaluate the performanceof aninterior varnish.Surface qualitywasassessed through 

roughness, scanning electron microscopy andwettability analyses.Results showed that sanded 

surfaceshad lowervalues of average surface roughness parameter (Sa) than oblique cutting 

samples. However, sanded surfaces also presented higher values of core roughness depth(Sk), 

which is associated with the surface roughness produced by the process. Moreover, SEM 

micrographs revealed that these samples had higher level of fibrillation, damaged cells, and 

lumens filled by the dust generated during the process, while oblique cutting surfaces showed 

undamaged open cells.The higher surface energy values, better wettability and good strength 
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after aging of sanded samples were associated to the higher level of fibrillation of their 

surfaces. Despite oblique cutting samples have shown lower surface energy and wettability, 
these samples had loss in adhesion similar to sanded samples. 

Keywords: wood machining, varnish, sanding, oblique cutting, red oak. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A família Fabaceae possui cerca 727 gêneros e 19.325 espécies, no Brasil possui 

grande representatividade, segundo Lima et al (2015) ocorrem aproximadamente 222 gêneros, 

2.807 espécies, 60 subespécies e mais de 700 variedades, que podem ser encontradas em todas 

as regiões do país e em todos os estados, existem em forma de arbustos, árvores, liana/ 

trepadeiras e ervas. 

Pertencente à família Fabaceaea espécie Inga alba, está presente, com exceção do 

estado do Mato Grosso, em todos os estados que abrigam a Amazônia legal (GONÇALVES, 

2012), pode ser encontrada em vegetações caracterizadas como floresta ciliares também 

chamadas de galerias, florestas de Igapó, florestas de terra firme e florestas de várzea. A 

árvore de I. alba pode atingir até 40 metros de altura e possui uma copa vasta, sua madeira 

exibe uma coloração marrom avermelhada, com brilho moderado e cheiro imperceptível. É 

uma madeira moderadamente pesada e apresenta fácil trabalhabilidade, considerada dura ao 

corte manual apresenta baixa resistência natural (GOMES et al 2014), segundo Garcia (2013) 

é adequada para ser usada como lenha, cabo de rodo, vassoura, embarcação, revestimentos 

etc. 

A madeira de I. alba bem como de outras espécies é um material heterogêneo que 

apresenta estruturas e comportamentos que podem variar dentro de um mesmo indivíduo, 

Filho (1985) e Urbinati (2003) apontam uma forte tendência de variação anatômica na 

madeira dentro de um mesmo disco, essa variação pode ocorrer radialmente e ser percebida 

no comportamento das estruturas, como a mudança do comprimento e largura das fibras, 

aumento ou diminuição do diâmetro dos vasos, dentre outras alterações que podem ser 

observadas à medida que se aproxima da casca ou medula da árvore resultando em diferentes 

propriedades físicas e mecânicas, como aumento ou diminuição da densidade. O 

conhecimento desses comportamentos atua como subsídio para um melhor aproveitamento da 

madeira, como é o caso das espécies E. saligna e E. grandis que apresentam uma tendência de 

variação do diâmetro do lúmen e da espessura da parede das fibras no sentido medula casca, 

resultados importantes para a indústria de papel e celulose (FILHO, 1985). Portanto esse tipo 

de estudo presume padrões comportamentais que a madeira poderá apresentar antes mesmo 

do real abate da árvore, Palermo et al (2014) afirma que são poucos os estudos das 

variabilidades no sentido radial quando se trata de folhosas.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a estrutura anatômica e as 

propriedades físicas da madeira da espécie Inga alba (Sw.) Willd., bem como verificar de 

variação radial dessas propriedades. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O material lenhoso utilizado neste estudo é proveniente da espécie Inga alba (Sw.) 

Willd. obtido a partir de dois indivíduos oriundos de mata nativa de uma área rural localizada 

no município de Marabá no estado do Pará (05º 21' 54" latitude Sul e 049º 07' 24" longitude 
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WGr). O solo da área é do tipo Latossolo Amarelo de textura média, segundo a classificação 

de Kõppen, o clima da região é do tipo Awi, que corresponde a climas tropicais úmidos. A 

precipitação média anual é inferior a 2000 mm e a temperatura média anual é de 26ºC. 

Destacam-se duas estações: chuvosa, de 7 meses, que vai de novembro a maio; e seca, de 5 

meses, de junho a outubro (Reynal, 1995), no sudeste do estado do Pará. De cada árvore foi 

obtido um disco com diâmetro de 35 cm e espessura de 4,5 cm, os discos foram então 

desdobrados em baguetas de comprimento igual a duas vezes o raio, das quais foram obtidos 

corpos de prova para estudo anatômico com dimensão de 1,5 cm³ e para a determinação das 

propriedades físicas com dimensão de 1,5 x 1,5 x 3 cm (direção radial, tangencial e axial 

respectivamente) um sobre o outro (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Esquema da retirada dos discos e corpos de prova para as análises anatômicas e 
propriedades físicas. 

 

 As análises foram realizadas no Laboratório de Ciência e Tecnologia da Madeira do 

curso de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus VIII-

Marabá e no Laboratório de Anatomia da Madeira da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA). Foi realizada a caracterização anatômica do lenho segundo a International 

Association of Wood Anatomists - IAWA (1989). Foram realizadas 30 mensurações para 

cada parâmetro anatômico avaliado. Nos cortes histológicos foram quantificados os elementos 

de vaso quanto à frequência (nº por mm
2
) e o diâmetro tangencial (µm), e os raios quanto à 

altura e largura, em µm. Já no material macerado foram quantificados os elementos de vaso, 

quanto ao comprimento (µm), as fibras quanto ao comprimento (µm), largura total e diâmetro 

do lume, em µm. A partir desses dados, foram calculados a espessura da parede (Ep), fração 
parede (FPF), conforme as Equações 1 e 2, respectivamente. 

 

                                                                  (1) 

                                                                  (2) 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 
Em que: 

Ep = espessura da parede, em µm; 

FPF = fração parede da fibra, em %; 

Dl = diâmetro do lume, em µm; 

Lg = largura da fibra, em µm. 

 

 A umidade e a densidade básica da madeira foram determinadas seguindo 

procedimento de ensaio especificado pela NBR 11941 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, ABNT, 2002). Para as contrações lineares e volumétricas fez-se uso 

da NBR 7190 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT, 1997). Na 

avaliação das características da madeira foram realizadas análises de variância (ANOVA) 

considerando-se o delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os fatores analisados foram 

a posição axial e a posição radial. Para a comparação múltiplas das médias utilizou-se o Teste 

de média Scott-Knott, a 5% de significância. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A madeira de I. alba é macia ao corte, de fácil trabalhabilidade, apresenta cerne 

marrom-avermelhado não sendo distinto do alburno (cerne fisiológico), textura grossa, grã 

direita a irregular, brilho moderado, moderamente lisa ao tato, odor imperceptível e gosto 

imperceptível; poros visíveis a olho nu, solitários e múltiplos de 2 e de 3, dispostos 

diagonalmente; parênquima axial bem notado a olho nu, vasicêntrico e aliforme losangular 

tendendo a confluência; os raios são homogêneos composto exclusivamente por células 

procumbentes e também não estratificados (Figura 2). Os elementos de vaso apresentaram 

diâmetro tangencial ≥ a 200µm, frequência ≤ a 5 por mm², comprimento ≤ 300µm; as fibras 

apresentaram comprimento entre 900-1600µm, e parede espessas de até 5µm; os raios 

apresentaram frequência de 4-12mm, a estatística descritiva detalhada para estrutura 

anatômica da madeira encontram-se na Tabela 1.  

 

 

Figura 2. Visão geral da madeira de Inga alba. a. vista da secção transversal do disco; b. 

plano transversal macroscópico; c. plano longitudinal tangencial macroscópico; d-g. 

caracterização microscópica, d. plano transversal, e. plano longitudinal tangencial, f. elemento 

de vaso individualizado, g. plano longitudinal radial. 
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Tabela 1. Valores mínimo, máximo, médio, desvio padrão (DP), coeficiente de variação 

(CV%) dos parâmetros anatômicos mensurados da madeira de I. alba. Em que Fv= frequência 

e vasos (por mm2); Dv = diâmetro de vaso (µm); Cv: comprimento dos vasos (µm); Ar = 

altura dos raios (µm); Lr = largura dos raios (µm); Cf = comprimento das fibras (µm); Lf = 

largura da fibra (µm); Dlf = diâmetro do lúmen das fibras (µm); Epf = espessura da parede 

das fibras (µm) e FPF = fração parede das fibras (%). 

 Fv Dv Cv Ar Lr Fr Cf Lf Dlf Epf FPF 

Mín. 2,45 165 282,9 210,2 18,7 8,1 1144,2 19,0 8,51 4,3 43,7 

Máx. 3,87 242,1 326,6 235,4 28,3 10,0 1281,3 21,2 12,0 5,3 56,2 

Méd. 2,95 216,9 303,5 226,3 26,0 9,0 1222,8 20,2 10,1 5,0 51,0 

DP 0,43 23,5 12,5 8,0 2,8 0,6 41,7 0,7 1,0 0,2 3,3 

CV (%) 14,66 10,8 4,13 3,53 11,0 7,3 3,4 3,7 9,9 5,6 6,5 

 

A caracterização anatômica qualitativa e quantitativa está de acordo com os resultados 

apresentados por (LEÓN, 2008; Gomes et al., 2014). Com exceção da visibilidade do 

parênquima axial, que foi considerado como visível a alho nu na presente pesquisa e pouco 
contrastado a olho nu para Gomes et al. (2014).  

Na Tabela 2 são apresentados os valores obtidos obtidos com a estatistica descritiva 

das propriedades físicas da madiera de I. alba, a partir da análise da analise dos dados, pode-

se observar que a espécie apresentou densidade básica média de 0,55 g/cm³, considerada uma 

madeira de média densidade (0,40 – 0,75 g/cm³) segundo a International Association of  

Wood Anatomists - IAWA (1989). A umidade média da madeira no momento das analises 

encontrave-se na limite estabelecido para o ponto de saturação das fibras, que foi de 30, 5% 

(KOLLMANN & CÖTE, 1968).  

 

Tabela 2. Estatística descritiva das propriedades físicas avaliadas da madeira de I. alba (Sw.) 

Willd. Em que, CV (%): coeficiente de variação; ρbas: densidade básica; εv: contração 

volumétrica; εt: contração tangencial; εr: contração radial; T/R: fator anisotrópico. 

Inga alba 
Umidade 

(%) 

ρbas 

(g/cm
3
) 

Contrações (%) 

εv εt εr T/R 

Mínimo 19,98 0,43 11,12 19,98 2,63 1,73 

Máximo 37,63 0,59 12,52 37,63 3,48 2,89 

Média 30,47 0,55 11,90 30,47 3,07 2,28 

Desvio padrão 4,77 0,06 0,47 4,77 0,29 0,30 

CV(%) 15,65 10,14 3,92 15,65 9,36 13,24 

 

A análise estatística dos dados evidenciou para os parâmetros anatômicos avaliados, 

que o efeito da variação radial foi significativo somente para diâmetro dos vasos, largura dos 

raios e espessura da parede das fibras (Tabela 3). Já para as propriedades físicas o efeito da 

posição radial foi significativo somente para a umidade e a densidade básica da madeira 
(Tabela 4). 
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Tabela 3. Resumo da análise de variância para os parâmetros anatômicos avaliados da 

madeira de I. alba. Em que Fv= frequência dos vasos (por mm2); Dv = diâmetro dos vasos 

(µm); Cv: comprimento dos vasos (µm); Ar = altura dos raios (µm); Lr = largura dos raios 

(µm); Cf = comprimento das fibras (µm); Lf = largura da fibra (µm); Dlf = diâmetro do lúmen 

das fibras (µm); Epf = espessura da parede das fibras (µm) e FPF = fração parede das fibras 

(%). 

  Quadrado Médio  

FV GL Fv Dv Cv Ar Lr Fr Cf Lf Dlf Epf FPF 

Pr 8 0.3*
 

1109*
 

313
ns

 127
ns 

16*
 

0.8
ns

 3484
ns

 1.1
ns 

2
ns 

4145*
 

22
ns 

Erro 9 0.34 279.2 240.8 697.4 4.4 0.5 4069.1 2.4 2.4 29 16.8 

F-valor - 1.9 3.9 1.3 0.18 3.7 1.7 0.8 0.48 0.8 143.2 1.3 

p-valor - 0.45 0.03 0.35 0.99 0.03 0.22 0.58 0.84 0.6 0.04 0.3 

CV exp(%) - 20 8 5 12 8 8 5 8 15 23 8 

FV: fonte de variação; GL: graus de liberdade; Pr: posição radial; CVexp (%): coeficiente de 

variação experimental; 
ns

: não significativo pelo teste F a 5% significância; 
*
: significativo 

pelo teste F a 5% de significância. 

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância efetuada para as propriedadesfísicas avaliadas da 

madeira de I. alba (Sw.) Willd.. Em que, CV (%): coeficiente de variação; ρbas: densidade 

básica; εv: contração volumétrica; εt: contração tangencial; εr: contração radial; T/R: fator 

anisotrópico 

FV GL 

Quadrado Médio 

U 

(%) 

ρbas 

(g/cm
3
) 

Contrações (%) 

εv εt εr T/R 

Pr 8 45.48 * 0.006 * 0.43 
ns

 1.08 
ns

 0.16 
ns

 0.18 
ns

 

Erro 3 4.74 0.0005 0.93 0.87 0.45 0.26 

F-valor - 9.6 11.2 0.47 1.25 0.37 0.7 

p-valor - 0.001 0.0007 0.85 0.37 0.91 0.7 

CV exp(%) - 7.15 4.28 8.10 13.65 21.83 22.51 

FV: fonte de variação; GL: graus de liberdade; Pr: posição radial; CVexp (%): coeficiente de variação experimental; ns: não 
significativo pelo teste F a 5% de significância; *: significativo pelo teste F a 5% de significância. 

 

De forma geral o perfil de variação radial observado para o diâmetro dos vasos, 

largura dos raios e espessura da parede das fibras, foi crescente no sentido medula-casca. 

Observou-se que os valores médios variaram pouco entre as posições radiais amostradas e os 

resultados demonstraram estabilização a partir de 3 cm de distância da medula (Figura 3). 
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Figura 3. Perfil de variação radial dos parâmetros anatômicos. a. diâmetro dos vasos; b. 

largura dos raios e c. espessura da parede das fibras. 

 

Houve um perceptível aumento em relação ao diâmetro dos vasos no sentido medula-

casca, resultado semelhante ao encontrado por FILHO (1985) estudando espécies do gênero 

Eucalyptus, segundo ele à medida que as árvores envelhecem os elementos estruturais 

anatômicos são maiores e com o amadurecimento do lenho o tamanho desses elementos tende 

a estabilizar. 

Os resultados obtidos nesse estudo são semelhantes aos encontrados por Longui et al. 

(2010) ao analisar P. gonoacantha, onde os valores de diâmetro de vasos, largura dos raios e 

espessura da parede das fibras aumentaram no sentido medula-casca. Essa variação é 

comumente encontrada em espécie do gênero Eucalyptus (FLORSHEIM, 2009), cujo 

crescimento é rápido, porém em espécies nativas diferentes comportamentos são observados, 
podendo ocorrer variações em apenas uma estrutura anatômica (LONGUI, 2010).   

Para a umidade da madeira foi observado perfil de variação decrescente no sentido 

medula-casca, em que foi possível observar umidade acima do ponto de saturação das fibras 

(˃ 30%) nas posições próximas a medula e reduzindo até 20% de umidade na última posição 

amostrada próxima a casca, os valores se estabilizaram somente a 12 cm da medula (Figura 

3). A densidade básica apresentou comportamento inverso a umidade, com perfil de radial 

crescente no sentido medula-casca, os valores médios apresentaram estabilização a partir de 

4,5 cm de distância da medula, assim como para anatomia a densidade básica demonstrou 

variação radial pouco acentuada, dada a similaridade estatística dos valores observado a 
pequena distância da medula (Figura 4). 
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Figura 4. Perfil de variação radial das propriedades físicas. a. densidade básica; b. umidade 
da madeira. 

 

Valente et al. (2013) apontou uma correlação significativa entre densidade básica e 

propriedades mecânicas, estudando a anatomia da espécie angico-vermelho ela concluiu que o 

aumento no sentido radial da densidade básica  ocasionava um aumento das propriedades 

físicas e anatômicas, ao passo que o diâmetro de vaso e largura das fibras diminuiam, 

diferente do encontrado para a espécie I. alba, cujas carcateristicas de vaso e fibram 

aumentaram. 

Ocorrem variações da densidade básica no sentido medula-casca nos estudos dos 

autores Longui et al. (2011) para P. undulatum, Longui (2010) para P. gonoacantha e 

Oliveira et al. (2005) para sete espécies do gênero Eucalyptus. A umidade decrescente no 

sentido medula-casca encontrada para a espécies I. alba se assemelha aos resultados 

encontrados por Oliveira et al. (2005) estudando espécies do gênero Eucalyptus.  

 

 

CONCLUSÃO 

As variações anatômicas constatadas na espécie I. alba permitiram o estabelecimento 

de alguns padrões comportamentais para o material analisado, no sentido radial, da medula 

para a casca o comportamento da umidade foi decrescente, só a 12 cm de distância da medula 

esses valores se tornaram estáveis. O comportamento da densidade básica foi contrário ao da 

umidade, a densidade aumentou à medida em que se distanciava da medula, os valores para 

densidade se tornaram estáveis a 4,5 cm de distância da medula. Ainda no sentido medula-

casca os valores para diâmetro de vasos, largura dos raios e espessura de parede das fibras 

foram crescentes, e apresentaram tendência à estabilidade a partir de 3 cm de distância da 

medula. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto de Estruturas de 

Madeira.- NBR 7190/97. São Paulo - ABNT - 1997. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Madeira - Determinação da 

Densidade Básica. NBR 11941/2002. São Paulo - ABNT - 2002. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 
FLORSHEIM, S.M.B.; COUTO, H.T.Z.; LIMA, I.L.; LONGUI, E.L. Variação nas dimensões 

dos elementos anatômicos da madeira de Eucalyptus dunnii aos sete anos de idade. Revista 

Instituto Florestal, São Paulo, v.21, n.1, p.79-91, 2009. 

GARCIA, F.C.P.; FERNANDES, J.M. Inga in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB22982>. Acesso em: 14 Jun. 

2015. 

GOMES, J. I.; BONADEU, F.; MARTINS-da-SILVA, R.C.V.; COSTA, C.C. da; 

FERREIRA, M.L.; CARVALHO, L.T. de; Conhecendo Espécies de Plantas da Amazônia: 

Ingá-Vermelha [Inga alba (Sw.)Willd. – Leguminosae-Mimosoideae]. Comunicado Técnico 

242. 2014. 

GOMES, J. I.; BONADEU, F.; SILVA, R. C. V. M. da; COSTA, C. C. da; MARGALHO, L. 

F.; CARVALHO, L. T. de; Conhecendo espécies de plantas da Amazônia: Ingá-Vermelha 

[Inga alba (SW.) Willd. –Leguminosae- Mimosoideae]. COMUNICADO TÉCNICO.  Belém, 

PA 2014. 

GONÇALVES, I. K. Diversidade e distribuição geográfica de Leguminosae adans. Na 

Amazônia meridional, Mato Grosso, Brasil. Viçosa, Minas Gerais, 2012. Dissertação. 

Universidade Federal de Viçosa. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOOD ANATOMISTS. List of microscope 

features for hardwood identification. Iawa Bulletin, Leiden, v. 10, p. 234-332, 1989. 

KOLLMANN, F. F.; CÔTE JR, W. A. Principles of wood science and technology. vol. I. 

Solid Wood. In: Principles of Wood Science and Technology. Vol. I. Solid Wood. Springer-

Verlag, 1968. 

LEÓN H., W. J. Anatomía de madera en 31 especies de la subfamilia  Mimosoideae 

(Leguminosae) en Venezuela. Revista Colombia Forestal, v. 11, p. 113-135, 2008. 

LIMA, H.C. DE; QUEIROZ, L.P.; MORIM, M.P.; SOUZA, V.C.; DUTRA, V.F.; 

BORTOLUZZI, R.L.C.; IGANCI, J.R.V.; FORTUNATO, R.H.; VAZ, A.M.S.F.; SOUZA, 

E.R. de; FILARDI, F.L.R.; VALLS, J.F.M.; GARCIA, F.C.P.; FERNANDES, J.M.; 

MARTINS-da-SILVA, R.C.V.; PEREZ, A.P.F.; MANSANO, V.F.; MIOTTO, S.T.S.; 

TOZZI, A.M.G.A.; MEIRELES, J.E.; LIMA, L.C.P. ; OLIVEIRA, M.L.A.A.; FLORES, A.S.; 

TORKE, B.M.; PINTO, R.B.; LEWIS, G.P.; BARROS, M.J.F.; SCHÜTZ, R.; 

PENNINGTON, T.; KLITGAARD, B.B.; RANDO, J.G.; SCALON, V.R.; CARDOSO, 

D.B.O.S.; COSTA, L.C. da; SILVA, M.J. da; MOURA, T.M.; BARROS, L.A.V. de; SILVA, 

M.C.R.; QUEIROZ, R.T.; SARTORI, A.L.B.; CAMARGO, R. A.; LIMA, I.B.; COSTA, J.; 

SOARES, M.V.B.; SNAK, C.; SÃO-MATEUS, W.; FALCÃO, M. J.; MARTINS, M.V.; 

REIS, I.P.; Cordula, E. Fabaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB115>. Acesso em: 16 Jun. 2015. 

 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 
LONGUI, E.L.; LIMA, I.L.; SILVA JUNIOR, G.; BUFOLO, A.; SUCKOW, I.M.S.; 

FLORSHEIM, S.M.B. Variação radial das características anatômicas, densidade aparente, 

teores de extrativos, lignina e holocelulose na madeira de Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

Macbr. Instituto Florestal, v. 38, n. 87, p. 341-353, 2010. 

LONGUI, E.L.; ROMEIRO, D.;, SILVA, M.T.; RIBEIRO, A.; GOUVEIA, T.C.G.; LIMA, 

I.L.; FLORSHEIM, S.M.B.  Caracterização do lenho e variação radial de Pittosporum 

undulatum Vent. (pau-incenso). Hoehnea, v.38, p.37-50, 2011. 

OLIVEIRA, J.T.S.; HELLMEISTER, J.C.; TOMAZELLO FILHO, M. Variação do teor de 

umidade e da densidade básica na madeira de sete espécies de eucalipto. Revista Árvore, 

Viçosa-MG, v.29, n.1, p.115-127, 2005. 

PALERMO, G.P. de M.; LATORRACA, J.V. de F.; CARVALHO, A.M. de; CALONEGO, 

F.W.; SEVERO, E.T.D. Anatomical properties of Eucalyptus grandis wood and transition age 

between the junevile and mature woods. SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG. 

2014. 

REYNAL, V.D.; MUCHAGATA, M.G.; TOPALL, O.; HÉBETTE, J.  Agriculturas 

familiares e desenvolvimento em frente pioneira amazônica. Belém: LASAT/U FPA/G 

RET/UAG, 48 p., 1995. 

TOMAZELLO FILHO, M. T. Variação radial da densidade básica e da estrutura anatômica 

da madeira do Eucalyptus saligna e E. grandis. IPEF n.29, p.37-45.1985. 

URBINATI, C.V.; AZEVEDO, A.A.; SILVA, E.A.M.; LISBOA, P.L.V. Variação estrutural 

quantitativa no lenho de Terminalia ivorenses A. Chev.Combretaceae. Acta Botânica, 2003, 

v.17, n.3, p.421- 437. 

VALENTE, B. M. dos R. T.; EVANGELISTA, W.V.; SILVA, J. de C.; LUCIA, R. 

M.D. Variabilidade radial e longitudinal das propriedades físicas e anatômicas da madeira de 

angico-vermelho. SCIENTIA FORESTALIS. v. 41, n. 100, p. 485-496, 2013.  


