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Resumo: Este trabalho trata do estudo de propriedades tecnológicas de resíduos florestais 

provenientes do manejo madeireiro de florestas nativas da Amazônia, os quais apresentam 

elevado volume, contudo, são deixados na floresta, podendo ser caracterizado como 

desperdício de material. Uma alternativa para tal problemática é a comercialização desse 

material, no entanto, pouco se conhece sobre de suas características. Nesse sentido, o objetivo 

desse trabalho fora a caracterização mecânica e determinação da densidade básica de resíduos 

de maçaranduba - Manilkara huberi (Ducke) Chevalier e muiracatiara - Astronium lecointei 

Ducke, visando agregação de valor monetário por meio de parâmetros tecnológicos. A 

madeira testada fora coletada na FLONA-Tapajós e o desdobro em corpos de prova procedeu-

se de acordo com a norma 7190 da ABNT. Para os ensaios de dureza Janka, compressão 

paralela e flexão estática, as amostras foram previamente aclimatadas a 12% de umidade, para 

que assim seguissem os ensaios na máquina universal EMIC; os resultados obtidos foram 

processados com auxílio de planilha eletrônica e, posteriormente, as médias foram 

diferenciadas por meio do software estatístico Sisvar 5.4. Verificou-se que o material mais 

resistente é o de M. huberi, exceto na dureza Janka na seção transversal, onde foram 

semelhantes estatisticamente. Observou-se também que os galhos são menos resistentes que o 

fuste, ao passo que os resíduos com propriedades mais semelhantes às do fuste foram os de M. 

huberi. Assim, os galhos das espécies estudas não apresentam resistência tão altas quanto as 

do fuste delas próprias, entretanto, revelaram-se melhores quando comparadas com o fuste de 

outras espécies amazônicas.  

Palavras-chave: manejo florestal, resíduos madeireiros, tecnologia da madeira. 

 

Abstract: This work deals with the study of technological properties of forest waste from the 

timber management of native Amazonian forests, which have high volume, however, they are 

left in the forest and can be characterized as material waste. An alternative to this problem is 

the marketing of such material, however, little is known about its features. In this sense, the 

objective of this work was the mechanical characterization and determination of the density of 

maçaranduba waste - Manilkara huberi (Ducke) Chevalier and muiracatiara - Astronium 

lecointei Ducke, with the objective of aggregate monetary value through technological 

parameters. Wood tested out collected in the Tapajós National Forest, and unfold in 

specimens proceeded according to standard ABNT 7190. For the Janka hardness tests, parallel 

compression and bending, the samples were previously acclimated to 12% moisture content, 

so that we follow the trials in the EMIC universal machine; the results were processed with 

the help of spreadsheet and then the averages were differentiated using the statistical software 

Sisvar 5.4. It was found that the more resistant material is to M. huberi except in the Janka 

hardness in cross section, where there was no significant difference between species. It was 

also observed that the branches are less resilient than the stem, while residues with similar 
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properties to the stem were M. huberi. Thus, the branches of the studied species not present 

such high resistance as the bole of themselves, however, they proved to be best when 

compared to the shaft of other Amazonian species. 

Keywords: forest management, wood waste, wood technology. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As florestas do bioma Amazônia apresentam relevância no cenário nacional e 

internacional, possuindo espécies com altura e diâmetro potenciais para utilização na 

indústria, sendo fornecedoras de grande volume madeireiro e, em regime de exploração 

sustentável, constitui importante fonte de geração de renda e empregos na região. Nesse 

contexto, concerne às ciências florestais o desenvolvimento de conhecimentos e práticas que 

colaborem a favor desse objetivo.  

Nisto, estudos realizados por Silva-Ribeiro et al. (2013), provam que o volume de 

resíduos madeireiros – os galhos – dos indivíduos arbóreos da Floresta Nacional do Tapajós 

apresentam proporção significativas em relação ao fuste. Além disso, quando esta galhada é 

submetida ao desdobro, há o rendimento de onde cerca de metade deste total é aproveitável 

após processamento. A pesquisa deste autor corroborou com ideia empírica de utilização do 

material de galhos, quais não costumam ser comercializados, pois a porção considerada 

utilizável na indústria madeireira é aquela que precede a primeira bifurcação do fuste. Assim, 

tais resíduos eram deixados no solo da floresta, disponíveis a ciclagem de nutrientes. 

Em paralelo a isso, segundo Botkin e Keller (2011), a conservação do meio ambiente 

se tornou uma causa célebre no cenário mundial, sobretudo quando se fala em florestas 

naturais. Então, a temática do aproveitamento de galhos oriundos destas, pode ser inserida na 

atual discussão sobre sustentabilidade, já que o aprimoramento do uso de quaisquer recursos 

naturais pode ser uma alternativa para diminuir o desperdício e consequentemente prevenir a 

exaustão do meio de onde tais recursos são extraídos, especialmente quando se fala de 

espécies madeireiras como Astronium lecointei Ducke e Manilkara huberi (Ducke) Chevalier, 

devido, segundo relatório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS), (2009-2013), representarem na mesorregião do Baixo Amazonas – PA, elevado 

volume comercializado (A. lecointei: 57677,45 m³ e M. huberi: 747649,14 m³), alto 

movimentando monetário total (A. lecointei: R$ 9347499,33 e M. huberi: R$ 21254526,10), 

além disso, em média, o metro cúbico de A. lecointei é vendido por R$ 163,87 e o de M. 

huberi, R$ 154,12. Contudo, surge juntamente à isso a preocupação com a qualidade do 

material, reportando-se à tecnologia da madeira. Dentro dessa grande área de estudo, 

Schniewind, (1981) preconiza que a avaliação das propriedades mecânicas da madeira é 

importante ferramenta que define sua resistência, gerando meios de predição da sua possível 

utilização no mercado.  

No tocante, avaliação da dureza Janka é a forma de mensurar a dureza de madeiras e 

consiste na determinação, em certa unidade de medida, da resistência do material à penetração 

por outro corpo sólido por meio da execução de uma força (XAVIER, 2008). Compressão 

paralela às fibras, por sua vez, tem o objetivo de determinar a resistência e a rigidez das fibras 

da madeira à uma força aplicada no sentido paralelo a estas e os testes de flexão avaliam a 

resistência da madeira quando esta é solicitada por uma força em sentido transversal às fibras. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo investigar de forma comparativa as 

características mecânicas e densidade básica da madeira de galhos de Manilkara huberi 
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(Ducke) Chevalier e Astronium lecointei Ducke, além de comparar com as propriedades com 

as do fuste comercial. Isto, com o intuito de agregar valor a estes, abrindo discussão a respeito 

das possíveis finalidades do seu uso. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Descrição da Área de Coleta e Seleção das Espécies 

 

O material utilizado neste estudo é oriundo da Floresta Nacional do Tapajós, 

localizada sob as coordenadas 2°45’ e 4°10’ S e 54°45’ e 55º30’ W no Km 83 da Rodovia 

Santarém-Cuiabá-BR-163. Köppen classifica o clima da região como do tipo Ami, ou seja, 

tropical úmido com variação térmica anual inferior a 5º C. Pelo sistema de classificação 

Gaussen, o clima encaixa-se em Xeroquimênico, com a ocorrência de temperaturas baixas, 

porém acima de 15º e uma temporada seca de até 40 dias. A temperatura média anual é 

próxima de 25,5ºC, umidade relativa do ar em média de 90% e precipitação média anual de 

1.820 mm; a ocorrência das chuvas durante o ano é heterogênea, com maior frequência no 

primeiro semestre do ano. O relevo é pouco acidentado, caracterizado por topografia 

suavemente ondulada a ondulada, predominando na área o solo do tipo Latossolo Amarelo 

Distrófico (IBAMA, 2004). 
As espécies foram escolhidas de acordo com sua relevância comercial, analisada com auxílio 

de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), o qual continha 

informações a respeito do manejo florestal na região e, uma vez que se trata de um estudo voltado à 

agregação de valor à madeira de galhos, preconizou-se também que estas possuíssem volume potencial 

a partir da primeira bifurcação. 

 

2.2 Identificação Botânica e Coleta do Material 

 

As árvores já haviam sido identificadas para a remoção do fuste pela atividade de 

colheita florestal, então, encontrou-se local de onde foram retiradas, em diferentes pontos da 

floresta, com base nos mapas de corte das quadras. Uma vez no local, a equipe avaliou a 

direção de queda da árvore para localizar sua galhada. Em sequência o material fora extraído 

e transportado para uma serraria, onde foram desdobradas as peças menores para os ensaios. 

 

2.3 Preparo e ensaio do material 

 

A confecção dos corpos de prova e a realização dos ensaios seguiram-se de acordo 

com a NBR 7190 (ABNT, 1997). Dessa forma, considerou-se também um número mínimo de 

repetições realizadas (tabela 1). 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

Tabela 1- Dimensões e quantidade mínima de repetições por espécie utilizados nos ensaios 

mecânicos 
 

Ensaio Mecânico Dimensões (cm) Repetições Mínimas 

Dureza Janka 5x5x15 30 

Compressão paralela 5x5x15 10 

Flexão estática 5x5x115 10 

 

As amostras utilizadas para a determinação da densidade básica possuíam dimensões 

de 2x2x5, adaptado da NBR 7190, citada anteriormente. 

Os corpos de prova, após serem desdobrados, foram selecionados de acordo com a 

orientação dos anéis de crescimento e enumerados para a realização dos testes. Com o 

objetivo de determinar a densidade básica, as amostras foram submersas em água para 

saturação até a massa se tornar constante, então mediu-se o volume saturado. Posteriormente 

as amostras foram secas em estufa a 103 ± 2 ºC até massa constante, determinando a massa 

seca. A massa foi considerada constante quando a diferença entre duas pesagens consecutivas, 

com diferença de 24 horas, apresentou-se inferior a 1%. Para o cálculo, utilizou-se a razão 

entre massa seca e volume saturado (formula 1). 

 

Formula 1:           DB = Massa Seca / Volume Saturado 

 

Onde:  

 

DB = Densidade Básica. 

 

Para os ensaios de flexão estática, compressão paralela às fibras e dureza Janka, as 

amostras também foram previamente aclimatados em estado de equilíbrio à 12% de umidade 

em sala com temperatura controlada. Utilizou-se para os testes a máquina de ensaios universal 

DL 30000 kgf, da marca EMIC. 

 Para a análise dos dados obtidos nos ensaios, obteve-se parâmetros de estatística 

descritiva por meio de planilhas eletrônicas e análise de variância entre as espécies estudadas, 

a qual fora processada no software Sisvar, versão 5.4, pelo teste Scott-Knott à 95% de 

confiança. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verifica-se, por meio dos resultados obtidos, que os resíduos florestais de M. huberi 

apresentam maior resistência quando comparado aos de A. lecontei (Tabela 2), havendo 

semelhança estatística somente para dureza Janka, quando avaliada no plano transversal.  
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 Tabela 2- Resultados estatísticos referentes à compressão paralela às fibras, Dureza Janka 

Transversal, Tangencial e Radial; Flexão Estática e Densidade Básica para M. huberi e A. 

lecointei. 

 

Propriedades Mecânicas e 

Densidade Básica 

 M. huberi A. lecointei 

 Valor Médio (Mpa) Valor Médio (Mpa) 

Compressão Paralela (RMC)  72,00 (±3) a 52,07 (±8) b 

Dureza Janka Trans. (TM)  61,12 (±15,8) a 62,37 (±11,4) a 

Dureza Janka Tang. (TM)  144,91 (±9,9) a 61,12 (±15,8) b 

Dureza Janka (TM) 

Rad. 

 145,74 (±8,4) a 66,17 (±19) b 

Flexão (MOE)  13776,50 (±1379) a 8105,70 (±2504) b 

Flexão (MOR)  100,96 (±16,8) a 57,63 (±23,31) b 

Densidade Básica  0,89 g/cm³ (±0,02) a 0,69 g/cm³ (± 0,06) b 

Letras diferentes na mesma linha denotam diferença estatística significativa, de acordo com o teste de 
Scott-Knott à 95% de confiança. RMC; Resistência Máxima à Compressão; TM: Tensão Máxima; 

MOE: Módulo de Elasticidade e MOR: Módulo de Resistência. 

 

A densidade básica de M. huberi pode ser um dos fatores que a torna mais resistente 

que A. lecointei, uma vez que, de acordo com a análise de variância, esta é significativamente 

maior quando comparada a de A. lecointei. 

A tabela 3 exibe a comparação dos valores médios das propriedades mecânicas de 

fuste de A. lecointei dadas por Souza et al. (2002) e de M. huberi fornecidas pela EMBRAPA. 

A densidade básica do fuste fora consultada em material do Laboratório de Produtos 

Florestais (LPF), (1983). Dessa forma, fez-se comparação entre aos valores obtidos nesse 

estudo para os galhos das mesmas espécies, onde analisando esses dados, observa-se grande 

diferenciação desses valores, sendo que os galhos apresentam-se inferiores. 

 

Tabela 3- Comparação entres as propriedades mecânicas e densidade básica do fuste principal 

e de galhos para as espécies A. lecointei e M. huberi. Fonte: Modificado de Souza et al., 2002; 

Embrapa e LPF, 1983 

Propriedades Mecânicas e 

Densidade Básica 

A. lecointei M. huberi 

Fuste (Mpa) Galho (Mpa) Fuste (Mpa) Galho (Mpa) 

Comp. Par. (RMC) 82,38 52,07 108,76 72,00 

Flexão (MOR) 136,41 57,63 176,23 100,96 

Flexão (MOE) 15004,41 8105,70 17063,84 13776,50 

Dureza Janka Par. (TM) 87,38 62,37 148,57 61,12 

Dureza Janka Trans. (TM) 95,91 63,64 109,64 145,33 

Densidade Básica 0,75 g/cm³ 0,69 g/cm³ 0,93 g/cm³ 0,89 g/cm 

RMC; Resistência Máxima à Compressão; TM: Tensão Máxima; MOE: Módulo de Elasticidade e 

MOR: Módulo de Resistência. 
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Para A. lecointei, no teste de compressão paralela, os galhos revelaram-se 36,8% 

menos resistentes que o fuste; o módulo de ruptura no ensaio de flexão apresentou diferença 

relevante de 57,75%, da mesma forma o modulo de elasticidade demonstrou 45,97% inferior 

nos galhos. Nos ensaios de dureza Janka, os corpos de prova de galhos mostraram mais 

passiveis a penetração que o fuste principal, sendo que no sentido paralelo as fibras 

mostraram-se 28,62% inferiores e no sentido transversal, 33,65%. A densidade básica 

permaneceu aproximada.  

Analisando a comparação do material de M. huberi, a relação manteve-se semelhante, 

contudo, o grau de perda das propriedades mecânicas mostrou-se menor na comparação das 

médias, com uma porcentagem de detrimento menos expressiva. Assim, nos testes de 

compressão paralelas às fibras, os galhos apresentaram-se 33,80% menos resistentes que o 

fuste. Nos ensaios de flexão, a queda de resistência no modulo de ruptura fora de 42,71% e no 

módulo de elasticidade a redução fora de 19,26%. A densidade básica nessa espécie também 

não mostrou diferença em relação ao fuste. 

Nota-se que em M. huberi houve certa peculiaridade na comparação dos dados de 

dureza Janka, na qual a resistência de penetração no sentido paralelo às fibras apontou-se 

58,86% inferior, todavia, quando testada no sentido transversal às fibras, a resistência dos 

galhos revelou-se 24,56% superior à do fuste. Esse resultado pode ser devido a maior 

espessura da parede celular das fibras ou a maior teor de lignificação destas, mas para tal 

afirmação, preconiza-se a realização de ensaios anatômicos e químicos na madeira. 

Observa-se também que na comparação da resistência máxima à compressão paralela, 

a perda de resistência não fora a mais acentuada dentre as características avaliadas, a 

explicação para este resultado pode estar mais uma vez nas propriedades químicas da madeira 

dos galhos. Nisto, Varejão, Nascimento e Cruz (2012), esclarecem que um maior teor de 

lignina e extrativos torna a madeira mais resistente a compressão e, em contrapartida, diminui 

a resistência a tração e ruptura, o que apoia grande parte dos resultados obtidos nesse trabalho.  

Uma característica anatômica macroscópica que corrobora com os resultados obtidos é 

a são os nós, que apesar de não serem observados nos corpos de prova de ambas espécies 

estudadas, exercem influência sobre estas. Segundo Wangaard (1950) os nós formados na 

madeira durante seu desenvolvimento fisiológico possuem influência direta sobre suas 

propriedades mecânicas. Dessa maneira, como o material avaliado nesse trabalho é oriundo de 

galhos das espécies estudadas, deve-se levar em conta que essa porção do indivíduo arbóreo 

possui maior ocorrência de tal defeito, portanto, o detrimento de suas propriedades mecânicas 

pode estar atrelado a isso. 

Panshin et al. (1964) ressalta que devem ser avaliadas outras distinções relacionadas à 

este defeito, tais como a localização, tamanho e abundância, pois quanto menos significativas, 

menores as influências negativas nas propriedades mecânicas da madeira.. 

O material também apresentou peculiaridade quanto a grã, onde em Manilkara huberi 

e Astroniun lecointei apresentaram-se irregulares. Assim, toma-se mais uma vez as 

explicações de Panshin et al. (1964) para o efeito dessa característica na resistência da 

madeira, o qual explana que quando a grã se apresenta de maneira irregular, possui um efeito 

descontinuidade no polímero da madeira e com isso, acaba por influenciar negativamente a 

tensão, compressão, etc. 

Ademais, apesar de os resíduos florestais de ambas espécies aqui analisadas serem 

menos resistentes que o fuste das mesmas, ainda apresentam resistência superior a espécies 

comercializadas na região, tais como morototó (Didymopanax morototoni), ingá xixi (Inga 

alba), tachi-preto (Tachigalia myrmecophylla), dentre outras.  
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4. CONCLUSÕES 

 

Os galhos de Manilkara huberi possuem maior resistência mecânica e maior 

densidade básica. 

Quando comparados aos resultados de ensaios mecânicos realizados com madeira de 

fuste de M. huberi e A. lecointei (encontrados em literatura), ambas mostram-se inferiores 

quanto às medias dos resultados.  

Por fim, os galhos das duas espécies estudadas, embora inferiores ao fuste, possuem 

boas características mecânicas, outrossim, podem ser utilizados para finalidades nobres como 

a confecção industrial de artefatos de cozinha (talheres, tábuas, etc) ou mesmo na construção 

de móveis, mais indicado para A. lecointei, espécie a qual possui densidade menor e a 

presença de nós pode ser considerada positiva nesse caso. Contudo, os mesmos não podem vir 

a ser utilizados em construção civil, devido possuir maior incidência de defeitos e resistência 

inferior. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7190: Projeto de 

estruturas de madeira. Rio de janeiro: ABNT. 1997. 107p. 

BOTKIN, Daniel B. e KELLER, Edward A. Ciência ambiental: terra, um planeta vivo. 7. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2011, 681p. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. EMBRAPA. Propriedades Mecânicas de 

Manilkara huberi. Disponível em: 

http://dendro.cnptia.embrapa.br/Agencia1/AG01/árvore/AG01_77_309200411814.html. 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. IBAMA. Plano 

de manejo. Floresta Nacional do Tapajós. Santarém: IBAMA. v. IB. 2004. 133p. 

Laboratório de Produtos Florestais. LPF. Potencial Madeireiro do Grande Carajás, Brasília, 

1983.  

PANSHIN, A. J; ZEEUW, C. e BROWN, H. P. Textbook of Wood Tecnoloy. 2 ed. New 

York: McGraw-Hill, 1964, 643p. 

SCHNIEWIND, A. P. Mechanical behavior and proprieties of wood. In: WANGAARD, F. F. 

(Org.). Wood: Its structure and properties. Pennsylvania: Pennsylvania University State, 

1979. p. 225-270. 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. SEMAS. Extração e 

Movimentação de Tora de Madeiras Nativas por Município. Relatórios anuais, 20091-2013. 

SILVA-RIBEIRO, R. B. Quantificação e valoração de resíduos da colheita florestal na 

Floresta Nacional do Tapajós, Pará. 2013. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) 

– Departamento de Ciência Florestal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.  



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

SOUSA, M.H.; MAGLIANO, M.M.; CAMARGOS, J.A.A.; SOUZA, M.R. Madeiras 

topicais brasileiras. 2. ed. Brasília: LPF/ IBAMA, 2002. 152p. 

VAREJÃO, M. J. C.; NASCIMENTO, C. S.; CRUZ, I. A. Avançando fronteiras: potencial 

químico, ecológico-econômico de espécies florestais de São Gabriel da cachoeira, AM. In: 

Souza, LAG; Guillermo-Castellón, E. (Org.). Desvendado as Fronteiras do conhecimento na 

região Amazônica do alto rio Negro. 1ed.Manaus: Editora INPA - Projeto FRONTEIRAS, 

2012, v. 1, p. 51-67. 

WANGAARD, F. F. The mechanical proprieties of wood. Yale: John Willey & Sons, Inc., 

1950, 377p. 

XAVIER, R. B. L. Avaliação da dureza janka, densidade e estabilidade de quatro espécies de 

Eucalyptus implantadas no estado do rio de janeiro. 2008. 31 f. Monografia (Graduação em 

Engenharia Florestal) - Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Seropédica, 2008. 


