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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar o teor de extrativos em diferentes posições 

radiais em relação à medula de duas espécies de mogno africano (Khaya ivorensis e Khaya 

senegalensis), a fim de aferir com a sua durabilidade natural. Para a realização das análises 

foram selecionadas quatro árvores de cada espécie com 19 anos, da qual foram retirados 

discos com aproximadamente 2,5 cm de espessura no diâmetro na altura do peito (DAP), com 

as quais se realizaram amostras compostas referentes à composição de cada tratamento (CM – 

cerne interno próximo à medula; CI – cerne intermediário; CE – cerne externo; e A – 

alburno), na granumetria de 60 mesh. Os valores médios de extrativos totais foram de 7,88% 

para a espécie de K. senegalensis e de 6,45% para a espécie de K. ivorensis. Os valores 

encontrados para a K. ivorensis no sentido medula-casca foram de: CM - 5,86%, CI – 7,07%, 

CE – 6,10% e A – 6,79%, sendo os valores obtidos pelos tratamentos CI e A superiores e 

estatisticamente diferentes dos tratamentos CM e CE. E os valores de extrativos para a K. 

senegalensis foram de: CM – 10,44%, CI – 9,65%, CE – 5,47% e A – 5,98%, sendo todos os 

tratamentos estatisticamente diferentes entre si. Dessa forma, conclui-se que há uma tendencia 

de acúmulo de extrativos nos tecidos mais velhos do cerne e que a espécie K. senegalensis 

possui maior durabilidade natural se compareda a espécie de K. ivorensis. 
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Abstract: The objective of this study was to evaluate the extractives content in different 

radial positions of two species of African mahogany (Khaya senegalensis and Khaya 

ivorensis) in order to check with its natural durability. To perform of the analyzes have been 

selected four trees of each species of 19 years old which were removed discs with 

approximately 2.5 cm of diameter at breast height (DBH), in that were obtained composed 

samples on the composition of each treatment (CM - internal heartwood near medulla; CI - 

intermediate heartwood; CE - outer heartwood, and A - sapwood) for granulometria of 60 

mesh. The average values of extractives were 7.88% for the species K. senegalensis and 

6.45% for the species K. ivorensis. The values found for K. ivorensis were: CM – 5.86%, CI – 

7.07, CE - 6.10% and A - 6.79% and the values obtained by CI and A were superior and 

statistically different from CM and CE. And for K. senegalensis were: CM – 10.44%, CI – 

9.65%, CE - 5.47% and A - 5.98%, all be statistically different. Thus, it is concluded that 

there is a tendency of extractive accumulation in older tissues of the heartwood and the K. 

senegalensis species has greater natural durability when compared K. ivorensis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As primeiras sementes do gênero Khaya sp. (mogno africano) foram trazidas para o 

Brasil há mais de 30 anos a fim de substituir a espécie nativa Swietena macrophylla, que teve 

seu uso restrito por lei, inviabilizando economicamente sua produção no país 

(GASPAROTTO et al., 2001; COUTO et al., 2004). 

A madeira do mogno africano é empregada na fabricação de mobiliário de luxo, portas 

entalhadas, lambris, compensados e construção civil, decoração de interiores, esquadrias, 

folhas faqueadas decorativas e laminados (CARVALHO, 2007). Porém, apesar de ser 

bastante cultivada e utilizada na Europa e nos Estados Unidos, seu cultivo e manejo são pouco 

estudados no Brasil. 

Por ser uma madeira com as mesmas características nobres do mogno nativo, o mogno 

africano se adaptou bem as condições edafoclimáticas do Brasil, seu uso não possui restrições 

legais e sua madeira é resistente à broca-das-meliáceas (Hypsipyla grandella Zeller.) (LUNZ 

et al., 2009). Tornando-se assim, um grande atrativo para os produtores florestais. 

No Brasil, a ocorrência de H. grandella no mogno nativo tornou inviável o seu cultivo 

em maciços comerciais, pois causam danos irreversíveis a madeira, como nós, bifurcações e 

tortuosidades no caule, afetando sua trabalhabilidade, resistência mecânica e causando perda 

parcial da tora, diminuindo assim seu valor comercial (OHASHI et al., 2005). 

A resistência natural da madeira é a capacidade que a espécie tem de resistir à ação de 

agentes deterioradores biológicos, físicos ou químicos sem tratamento preservativo (PAES, 

2002).  

O processo de deterioração da madeira depende de inúmeros fatores, Cavalcante 

(1985) afirmou que a resistência natural da madeira pode ser afetada pela umidade, insolação, 

temperatura, com estes fatores possuindo atuação direta na madeira, determinando sua 

durabilidade. A ausência dessas condições limita o desenvolvimento de grande parte dos 

organismos xilófagos na madeira, esta resistência também poderá ser afetada por fatores 

internos, como: (a) quantidade e tipo de extrativos e (b) proporção alburno/cerne, pois 

geralmente o alburno é menos resistente do que o cerne. 

De modo geral, o alburno do mogno africano tem coloração marrom-amarelada e o 

cerne cor marrom-avermelhada (CARVALHO, 2007). A madeira do mogno africano possui 

alta durabilidade e resistência ao apodrecimento por organismos xilófagos (PEREIRA, 1998). 

É fácil de ser trabalhada, permitindo bons acabamentos e colagem satisfatória. 

De acordo com Barreiros (2006), os extrativos da madeira compreendem um grande 

número de componentes, os quais, ao contrário da maioria dos polissacarídeos e da lignina, 

podem ser extraídos da madeira por meio de solventes orgânicos tais como etanol, acetona, 

diclorometano, éter etílico e tetracloreto de carbono. 

A quantidade de extrativos depende da espécie e do tecido da árvore e pode variar de 1 

a 20%, estando em maior quantidade no cerne, podendo ser responsáveis pela coloração mais 

escura e pelo aumento da durabilidade natural da madeira (ROWELL et al., 2005), 

influenciando também o consumo de reagentes nos processos químicos de utilização da 

madeira e a sua permeabilidade (BARREIROS, 2006). 

Para a produção de celulose, os extrativos são compostos indesejáveis, pois reduzem o 

rendimento e qualidade da polpa. No entanto, na produção de energia alguns extrativos 

contribuem para aumentar o poder calorífico da madeira e na produção de maciços 

contribuem para aumentar a durabilidade da madeira (PHILIPP; D’ALMEIDA, 1988). 
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A amostragem da madeira para análises químicas é de grande importância por causa 

da heterogeneidade e variabilidade natural da madeira, pois dentro de mesma árvore, a 

composição química varia em todos os sentidos, se diferenciando principalmente entre 

madeira primaveril e madeira outonal (FLORES et al. 2000). Além disso, a madeira varia no 

sentido medula-casca, influenciando diretamente a qualidade e as propriedades mecânicas 

dentro de uma mesma árvore. 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o teor de extrativos em diferentes 

posições radiais em relação à medula de duas espécies de mogno africano (Khaya ivorensis e 

Khaya senegalensis), a fim de aferir com a sua durabilidade natural. 

 

2  METODOLOGIA 

 

2.1. Procedência e preparo do material em estudo 

 

O material foi procedente das espécies Khaya ivorensis e Khaya senegalensis com 19 

anos, proveniente de parcelas experimentais plantadas nas áreas da Reserva Natural Vale, 

localizada no município de Sooretama, ao norte do Estado do Espírito Santo.  

Na pesquisa foram obtidas, quatro árvores de cada espécie, da qual foram retirados 

discos com aproximadamente 2,5 cm de espessura no diâmetro na altura do peito (DAP), ou 

seja, com 1,30m do solo. 

Para proceder à análise química foram utilizadas cunhas dos discos do DAP. Das toras 

obtidas foram retiradas pranchas diametrais centrais, com cerne e o alburno intactos. Essas 

peças foram subdivididas em quatro partes e identificadas conforme sua posição em relação à 

medula (CM – cerne interno próximo à medula; CI – cerne intermediário; CE – cerne externo; 

A – alburno). 

Todas as análises foram realizadas nos Laboratórios de Química da Madeira e Energia 

da Biomassa do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, Jerônimo Monteiro, ES, 

que pertence ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federeal do Espírito Santo. 

Inicialmente, os discos de madeira foram separados, triturados em moinho tipo Wiley, 

e classificados em peneiras de 40/60 mesh (ASTM,1977). 

Fizeram-se amostras compostas referênte a composição de cada tratamento (CM – 

cerne interno próximo à medula; CI – cerne intermediário; CE – cerne externo; A – alburno) 

para a granulometria de 60 mesh, dos quais foram condicionadas em uma sala de climatização 

com temperatura e umidade constantes durante 15 dias. 

Após climatização do material, iniciou-se o preparo das amostras para determinar o 

teor de extrativos de cada tratamento em duplicata. 

 

2.2. Determinação do teor de extrativos 

A análise química da madeira pela quantificação dos extrativos, procedeu-se segundo 

a ABTCP M/68 e Norma Tappi T204-05-76. 

Para a quantificação dos extrativos foi utilizada a serragem que passou na peneira de 

40 mesh e que ficou retida na peneira de 60 mesh, com pesagem de 2 g secos dentro de 

cadinhos com peso conhecido, que foram extraídos em três tipos de solventes (etanol:tolueno, 

álcool absoluto e água quente). 

Inicialmente, os tratamentos foram extraídos em etanol:tolueno (1:2) por 5 horas, em 

seguida em álcool absoluto por 4 horas e, finalmente, por água quente por mais uma hora. 

Feito isso, os cadinhos foram transferidos para estufa à 103 
+
 2ºC por duas horas, foram 
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resfriados em dessecadores por aproximadamente 15 minutos e pesados para obtenção do teor 

total de extrativos conforme Equação (1). 

 

 
em que:  

ET = Extrativos totais (%);  

Pas = Massa do cadinho com a massa da serragem seca em estufa (g); 

Pcad = Massa do cadinho vazio (g). 

 

2.3. Análise estatística 

O experimento foi conduzido sob um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) e 

o nível de significância adotado para todos os testes foi de 5%. Os dados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA), pelo teste F e quando esse foi significativo, as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na espécie K. ivorensis ao aplicar teste estatístico obteve-se diferença significativa 

(nível de 5%) ao longo das diferentes posições do sentido medula-casca, nos quais não houve 

padrão de aumento ou diminuição do teor de extrativos totais conforme o observado na Figura 

1, contudo, o maior teor de extrativos encontrado localizou-se no cerne interno (7,06%) e no 

alburno (6,79%). 

 

 
Figura 1- Teores de extrativos de Khaya ivorensis. As médias seguidas pela mesma letra não 

diferem entre si (Teste Tukey; p > 0,05). 
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Segundo Oliveira et al. (2005), a quantidade e a qualidade dos extrativos alteram 

muito de espécie para espécie e dentro de uma mesma espécie, variando do cerne mais interno 

para o recém-formado, sendo mais efetivo no cerne recém-formado. Isso porque, os extrativos 

são depositados no lumen da parede celular durante o processo de cernificação. 

Para a madeira de K. Ivorensis analisada, a média de extrativo total foi de 6,45%, 

enquanto que, em estudos realizados por Ziech (2008) com Toona ciliata, pertencente à 

mesma família do mogno africano (Meliaceae), observou que o valor médio de extrativos foi 

de aproximadamente 15%, valor superior ao encontrado neste trabalho. 

A durabilidade natural das madeiras é controlada pelos componentes acidentais 

existentes nela, que na maioria das vezes estão em pequenas quantidades, mas podem, em 

algumas espécies, atingir valores elevados como os encontrados por Oliveira e Della Lucia 

(1994), ao avaliarem os teores de extrativos de 27 espécies de madeiras plantadas no Brasil. 

Na espécie K. senegalensis ao aplicar teste estatístico obteve-se diferença significativa 

(nível de 5%) entre todas as posições, no qual houve um padrão de diminuição do teor de 

extrativos totais conforme o observado na Figura 2, contudo, o maior teor de extrativos 

encontrado localizou-se no cerne interno próximo a medula (10,44%). 

Essa tendência foi semelhante a encontrada no trabalho de Souza et al. (2008), que ao 

avaliarem clones de Eucalyptus grandis com 15 anos, observaram um aumento no teor de 

extrativos no sentido do alburno para o cerne.  

 

 
Figura 2 - Teores de extrativos de Khaya senegalensis. As médias seguidas pela mesma letra 

não diferem entre si (Teste Tukey; p > 0,05). 

 

A variação do teor de extrativos dentro de uma mesma árvore pode ser explicada por 

meio dos fatores fisiológicos, ecológicos e genéticos. Segundo Paes e Vital (2000), algumas 

árvores possuem grande diferença em decomposição entre o cerne interno e o externo. Na 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

maioria das espécies que essa diferença foi observada, a região central do cerne (formada 

quando a árvore era jovem) é menos resistente a decomposição do que a região externa do 

cerne (formada pela árvore madura).  

A diferença de decomposição nas regiões do lenho está relacionada com a quantidade 

de extrativos existentes na madeira. Em várias espécies, as maiores proporções são 

encontradas na região exterior do cerne, diminuindo em direção à medula (PANSHIN; DE 

ZEEUW, 1980; OLIVEIRA et al., 1986), como foi observado na Figura 1. 

Todavia, nem todas as espécies seguem esse padrão de variação, como é o caso dos 

resultados observados na Figura 2, pois além das variações dentro da mesma árvore, existem 

pesquisas que relatam grandes diferenças entre as proporções de extrativos e resistência entre 

as espécies devido, principalmente, a fatores genéticos, ambientais e silviculturais 

(SCHEFFER, 1973; PANSHIN; DE ZEEUW, 1980; VITTI; BRITO, 1999; SIMÕES; 

SPITZER, 1999; LARCHER, 2000; GOUINUENÉ; TURLINGS 2002). 

Ao observar a Figura 2, verificou-se também que o valor médio en contrado na 

madeira de K. senegalensis foi de 7,88% para extração total, resultado superior ao encontrado 

em K. ivorensis, e ambos valores médios foram inferiores aos encontrados por Araújo, 

Rodriguês e Paes (2000) para espécie Azadirachta indica A. Juss pertencente a mesma família 

do mogno africano, cujo teor de extrativos foi de 8,46%. 

Apesar disso, Usher e Ocloo (1976) estudando a resistência de 85 espécies 

provenientes da África Ocidental ao ataque de cupins e microrganismos, afirmaram que as 

madeiras do gênero Khaya possuem grandes quantidades de limonóides, essa substância, 

segundo Terezan et al. (2010), possui maior poder inseticida. 

Os teores de extrativos de K. senegalensis e K. ivorensis são superiores aos valores 

médios observados por Caixeta e Pastore (2007) para Swietenia macrophylla (mogno 

brasileiro), que obtiveram valor médio de 4,84%. 

Dessa forma, independente da espécie e tipo de extração empregada neste trabalho, 

observou-se que os teores de extrativos estão acima dos que são encontrados, na maioria das 

vezes, em madeira de folhosas, os quais apresentam geralmente de 2% a 3% de extrativos 

(KLOCK et al., 2005), conferindo a madeira de mogno africano maior durabilidade natural. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a madeira de K. ivorensis, seguiu uma tendência normal de distribuição de 

extrativos ao longo da direção radial de sua madeira, pois houve maior acúmulo de extrativos 

nos tecidos mais velhos do lenho, sem atividade fisiológica, onde as substâncias tóxicas 

(extrativos) são depositadas, dando ao cerne uma coloração mais escura e mais resistênte a 

biodegradação. 

A mesma tendência não foi observada na madeira de K. senegalensis, apesar disso, 

acredita-se que a espécie K. senegalensis possua maior durabilidade natural do que a espécie 

K. ivorensis, haja vista que apresentou maior teor de extrativos, que é um dos principais 

fatores contribuintes para a durabilidade natural da madeira. 
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