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Resumo: Apesar da grande diversidade de espécies florestais potencialmente produtoras de 

madeira, a produção industrial é reduzida a um grupo seleto de espécies, resultando em um 

aproveitamento parcial das colheitas florestais, e aumentando a pressão sobre o grupo mais 

demandado pela indústria, o que pode implicar na extinção das mesmas. Neste sentido, 

ocorreu no final do ano de 2014, a colheita florestal do segundo ciclo de corte da Floresta 

Nacional do Tapajós. Este estudo visou caracterizar as propriedades físicas da madeira da 

espécie Alexa grandiflora Ducke, vulgarmente conhecida como Melancieira, para 

posteriormente indicar potenciais aplicações da mesma. Os ensaios ocorreram com corpos de 

prova de 3x2x5cm de dimensões, com o auxílio de um paquímetro digital de exatidão de 

0,01mm, e de uma balança digital de 0,01g de precisão. Foram determinadas a densidade e 

contrações lineares e volumétricas à 12% de umidade. A densidade aparente da Alexa 

grandiflora Ducke é de 0,734g/cm³, com contração radial, tangencial e volumétrica de 2,7; 

6,8 e 10,6%, respectivamente. O teste Tukey, a nível de 95% de significância, determinou que 

todas as cinco árvores analisadas apresentaram propriedades físicas significativamente 

diferentes. Há correlação significativa positiva entre a densidade aparente e a contração 

volumétrica. 
Palavras chave: Amazônia, madeira, indústria, Alexa grandiflora Ducke, tecnologia da 

madeira. 

 

Abstract: Although of the large diversity of forest species potentially producing of wood, the 

industrial production is reduced to a select group of species, resulting in a partial use of the 

forest crops, increasing the pressure about the group more utilized by industry, this may 

implicate in extinction of them. In this sense, occurred in end of 2014, the forest crops in 

second cycle wood extraction of the National Forest of Tapajós. This search intended 

characterize the physical properties of wood from Alexa grandiflora Ducke specie, usually 

known how Melancieira, to after indicate potential applications of the same. The tests 

occurred in frame of the test with dimensions from 3x2x5cm, with support of a digital caliper 

from accuracy of 0,01 mm and with a digital scale from accuracy of 0,01 g. They were 

determined the density as well as the Linear and volumetric contractions to 12% of humidity. 

The bulk density of Alexa grandiflora Ducke is 0,734g/cm³, with radial, tangential and 

volumetric of 2,7%; 6,8% and 10,6% respectively. The test Tukey with plummet of 95% of 

significance, it determined that all five analyzed trees were significantly different physical 

properties. There is positive significant correlation between the bulk density and the 

volumetric contraction. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a OIMT (2012) o Brasil é o segundo maior produtor de madeiras tropicais, atrás 

apenas da Indonésia, e o maior produtor de madeiras serradas do mundo. As florestas 

tropicais brasileiras apresentam uma diversidade de espécies potencialmente produtoras de 

madeira que ultrapassa a casa das centenas (GONÇALEZ et. al. 2001). É relevante ressaltar 

que a produção de madeiras tropicais nativas está concentrada no norte do país, mais 

especificamente nos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas (OIMT 2012; 

IMAZON 2010).  

Apesar desta grande diversidade, a produção industrial de madeira é reduzida a um grupo 

seleto de espécies (Gonçalez et. al. 2001). Martini et al (1998) demonstra que existem cerca 

de 350 espécies exploradas pela indústria madeireira na Amazônia, destas, se destacam no 

estado do Pará o Ipê, Cedro, Maçaranduba, Angelim Pedra, Angelim Vermelho, Jatobá, Louro 

Vermelho, Muiracatiara, Tauari, Faveira, Cumaru, Pequiá, Marupá e Tatajuba (Veríssimo, 

2002). Essa especificidade pode ser explicada pela escassez de trabalhos científicos na área 

e/ou pelo tradicionalismo empregado na produção (Cardoso et. al. 2012; Gonçalez et. al. 

2001). Moutinho et al (2011), destaca que a seletividade de espécies arbóreas utilizadas na 

industria resulta em um aproveitamento parcial das colheitas florestais, aumentando a pressão 

sobre o grupo mais demandado, o que pode implicar na extinção das mesmas. Assim, é 

deixada para trás uma grande quantidade de espécies potenciais, que poderiam ser 

aproveitadas pela indústria, desde que se conheçam as suas aptidões, possibilitando assim 

reduzir a pressão sobre espécies comerciais, e aumentar o aproveitamento das colheitas 

florestais. 

Neste sentido, ocorreu no final do ano de 2014, a colheita florestal do segundo ciclo de 

corte da área de pesquisa da Embrapa dentro da Floresta Nacional do Tapajós (FLONA-

Tapajós), onde a primeira colheita ocorreu no ano de 1979, tornando-o o primeiro sitio de 

manejo submetido à segunda colheita, dentro da legislação florestal vigente, na Amazônia. 

Nesta foi observada uma grande mudança na cobertura vegetal, haja vista que as árvores mais 

demandadas foram colhidas no primeiro ciclo, assim o numero de espécies sem caracterização 

tecnológica é muito grande, para validar economicamente um projeto de segundo ciclo é 

necessário que se tenha mercado para as madeiras nele presentes, com isso aumenta-se a 

necessidade da caracterização destas espécies presentes na nova cobertura vegetal. 
Araújo (2007) destaca que conhecer as propriedades físicas e mecânicas das madeiras é 

essencial para definir corretamente em que elas serão utilizadas. Portanto este estudo visou 

caracterizar as propriedades físicas, a citar densidade aparente, contração radial, contração 

tangencial e contração volumétrica da madeira de Alexa grandiflora Ducke, conhecida 

popularmente como Melancieira, para posteriormente compara-las com dados literários e 

indicar potenciais aplicações da mesma, assim como analisar a variação destas propriedades 

entre os indivíduos da espécie e a correlação entre densidade aparente e contração 

volumétrica. 
 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Coleta do material 

A coleta do material foi realizada no experimento da Embrapa, no km 67 da Rodovia 

Santarém-Cuiabá - BR 163, em uma área situada na Floresta Nacional do Tapajós, localizada 
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entre as coordenadas 2º45’ e 4º10’ S e 54º45’ e 55º30’ W, durante os meses de Dezembro de 

2014 e Maio de 2015.  
As espécies foram selecionadas com base no levantamento florístico realizado pela 

Embrapa Amazônia Oriental para o segundo ciclo de corte da área. Os critérios utilizados 

foram abundância, frequência e dominância. Assim as quatro espécies que apresentaram 

maiores índices foram Tachigalia chrysophyllum Poepp. & Endl. (Tachi Vermelho), 

Pseudopiptadenia psilostachya G.P.Lewis & L.Rico. (Fava-Timborana), Eschweilera ovata 

Miers (Matá-matá Jibóia) e Alexa grandiflora, Ducke (Melancieira).  
A espécie escolhida para este trabalho foi a Alexa grandiflora, Ducke (Melancieira), por 

apresentar melhores características visuais como forma do fuste e ausência de “oco”. A 

identificação botânica foi realizada pela Embrapa, durante o inventário realizado na área de 

manejo, e os dados foram disponibilizados junto com os da colheita florestal. 
 

2.2.  Coleta do material e preparo dos corpos de prova 

Os indivíduos foram selecionados aleatoriamente a partir do Banco de dados do inventário 

florestal realizado pela Embrapa, respeitando critérios de diâmetro, qualidade do fuste, 

distribuição e densidade. Para caracterizar as propriedades físicas foram seguidas as diretrizes 

da NBR 7190 (ABNT, 1996). Coletou-se toras da base de cinco árvores diferentes, com 2,6m 

de comprimento cada. Ainda no pátio do manejo, as toras foram serradas com o auxílio de 

uma serraria portátil, modelo Lucas Mill (Figura 1-A), visando a retirada de sarrafo nas 

dimensões 7x7x260cm (Figura 1-B) de espessura, largura e comprimento respectivamente, 

respeitando-se a orientação dos anéis de crescimento.  
 

 
Figura 1. A – Serragem das toras, B – Sarrafos retirados das toras, C – Refilo das ripas, D – 

destopo dos corpos de prova. 
 

Posteriormente, os sarrafos foram transportados à uma marcenaria visando o desdobro 

secundário em serra circular para obtenção de ripas de 3x2x260cm (Figura 1-C) direção 

tangencial, radial e longitudinal, respectivamente. Em laboratório, as ripas foram destopadas 

em corpos de prova de 3x2x5cm (Figura 1-D). Para cada árvore, obteve-se 26 amostras para 

as análises das propriedades físicas, totalizando 130 corpos de prova. 

 

2.3. Caracterização Tecnológica 

As análises foram feitas no Laboratório de Tecnologia da Madeira (LTM) da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). 

Os corpos de prova foram condicionados em dessecadores com água e submetidos a ação 

de vácuo (Figura 2-A), durante quinze minutos, uma vez por dia, até atingirem massa 
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constante. Posteriormente, obtiveram-se os valores, de cada corpo de prova, inerentes à massa 

(Figura 2-B), volume, pelo método de imersão em água (Figura 2-C), dimensões longitudinal, 

tangencial e radial (Figura 2-D), com o auxílio de um paquímetro digital de exatidão de 

0,01mm, e de uma balança digital de 0,01g de precisão.  

 

 
Figura 2. A – Corpos de prova em dessecador com bomba a vácuo, B – Mensuração da 

massa, C – Mensuração do volume em imersão em água, D – Mensuração das dimensões com 

paquímetro digital, E - Mensuração do volume imerso em mercúrio. 
 

Após esse processo as amostras foram levadas a uma sala de aclimatação com umidade 

em torno de 65±3% e temperatura de 20±2 ºC para atingir umidade aparente de 12%. As 

amostras eram pesadas diariamente até que alcançassem massa constante, visando posterior 

mensuração e obtenção de dados, utilizando desta vez o método de imersão em mercúrio 

(Figura 2-E) para determinação do volume, a temperatura do mercúrio foi determinada a cada 

dez minutos, para a correção da equação que determina o volume do corpo de prova.  

 

2.4. Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram feitas pelo teste ANOVA em delineamento inteiramente 

casualizado com o auxilio do software Sisvar, a nível de 95% de significância, e para analisar 

a correlação entre a densidade aparente e a contração volumétrica, aplicou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson pelo software Excel for Windows. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise estatística demonstrou que as árvores de Melancieira não apresentaram 

similaridade entre suas médias de densidade aparente, com valores variando de 0,63 a 

0,84g/cm³ (Tabela 1). Araujo (2007), ao determinar a densidade básica, parâmetro encontrado 

com umidade da madeira a 0%, encontrou o valor de 0,60g/cm³ para está mesma espécie, 

valor próximo do encontrado para a árvore numero 1, a qual apresentou os menores resultados 

neste trabalho. Densidade básica e densidade aparente são determinadas em condições de 

umidade diferentes, porém o valor para a densidade básica no trabalho de Araujo (2007) foi o 

único encontrado na literatura para a Melancieira. 
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Tabela 1: Valores médios de densidade aparente, contração tangencial, radial e volumétrica 

da madeira de Melancieira.  
Árvore Den. Apa. (g/cm³) Con. Tan. (mm) Con. Rad. (mm) Con. Vol. (mm) 

1 0,634e 5,894c 1.852c 8.464c 

2 0.801b 7,008b 2.868b 10.963b 

3 0.677d 6,852b 2.556b 11.000b 

4 0.712c 5,255c 2.645b 8.384c 

5 0,846a 9,395a 3.697a 14.497a 

MP 0,734 6,881 2,724 10,661 

*Os números seguidos pela mesma letra, dentro das colunas, não diferem estatisticamente entre si de 

acordo com o teste Tukey a nível de 95% de significância: Legenda: Den. Apa.= Densidade Aparente; 

Con = Contração; Tan. = Tangencial; Rad.= Radial; Vol. = Volumétrica, MP = média ponderada. 

 

A árvore número cinco apresentou contrações tangencial, radial e volumétrica, assim 

como densidade aparente, significativamente maiores do que das demais árvores analisadas. 

A variação das propriedades entre os indivíduos da mesma espécie pode ser explicada pela 

diferença existente entre a idade das árvores, variação genética, fatores climáticos, entre 

diversos outros (TRUGILHO et al., 1996). Moutinho et al (2011) encontrou variação das 

propriedades entre indivíduos da mesma espécie quando trabalhou com as espécies 

amazônicas conhecidas como Matá-Matá. Vale ressaltar que a área em que as árvores da 

Melancieira foram coletadas foi submetida à colheita florestal, pelo projeto de manejo da 

Embrapa, 35 anos atrás, com volume de extração duas vezes maior do que o estabelecido pela 

legislação atual, o que provavelmente influenciou na variação destes indivíduos. 

Os ensaios com a madeira de Melancieira (Tabela 1) apresentaram densidade aparente, 

com umidade a 12%, de 0,734 g/cm³, sendo classificada como madeira de densidade pesada, 

de acordo com Melo et al. (1990). Suas contrações foram de 2,7; 6,88; 0,27 e 10,66%, radial, 

tangencial, longitudinal e volumétrica respectivamente (Tabela 1). 

A densidade aparente da Melancieira se assemelha com as encontradas para as madeiras 

de Angelim pedra, com densidade aparente de 0,77g/cm³, Peroba rosa, Curupixá e Fava 

Orelha-de-nego, as três com densidade aparente de 0,79g/cm³ e Louro vermelho, com 

densidade aparente de 0,77g/cm³ (Junior et al, 2014; IPT, 2009) (tabela 2). 
 

Tabela 2: Valores médios de contração radial, tangencial e volumétrica de Melancieira e 

espécies analisadas por IPT (2009). 
Espécie Densidade aparente (g/cm³) Contração volumétrica (%) 

Melancieira 0,734 10,66 

Angelim pedra 0,710 10,10 

Peroba rosa 0,790 13,10 

Curupixá 0,790 14,00 

Fava orelha-de-nego 0,790 14,10 

Louro vermelho 0,707 15,09 
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Desta forma é possível sugerir que a Melancieira pode ser utilizada como madeira de 

esquadrias para fabricação de portas, venezianas, caixilhos, assim como para uso temporário 

em formas para concreto, andaimes ou pontaletes, já que se assemelha a madeiras utilizadas 

para estes fins de acordo com o IPT (2009). Por ser uma espécie semelhante a outras 

utilizadas no mercado, a Melancieira pode ser uma boa substituta destas, e já que em um 

segundo ciclo de exploração florestal manejada ela apresentou grande abundância, é 

interessante inserir esta espécie na indústria madeireira para aumentar o melhoramento das 

explorações florestais e diminuir a pressão sobre as espécies já utilizadas. 
Com exceção da contração longitudinal, todas as contrações apresentaram correlação 

positiva com a densidade aparente. Em trabalho com Eucalyptus pellita F.Muel, Pubel et al 

(2012) verificou que a correlação entre densidade básica e contração volumétrica foi de -0,37, 

ou seja ela não foi significante, já Batista et al (2010), trabalhando com três espécies do 

mesmo gênero, avaliou que a correlação entre essas variáveis era significativa, e variava entre 

0,72  e 0,84. 

 

Tabela 3: Correlação de Pearson entre as propriedades físicas da madeira de melancieira 
 Den. Apa. Con. Lon. Con. Rad. Con. Tan. 

Con. Lon. -0,32 - - - 

Con. Rad. 0,69 -0,21 - - 

Con. Tan. 0,72 -0,40 0,63 - 

Con. Vol. 0,75 -0,39 0,67 0,88 

*Den. Apa.= Densidade Aparente; Con = Contração; Tan. = Tangencial; Rad.= Radial; Vol. = 

Volumétrica; Lon = Longitudinal. 

 

As correlações entre as contrações tangencial, radial e volumétrica da Melancieira foram 

significativas entre si, corroborando com resultados encontrados por Moutinho et al (2012), 

todavia, segundo os mesmo autores, não houve correlação significativa destas propriedades 

com a densidade básica, divergindo dos resultados encontrados. 

Trabalhos realizados por Trugilho et. al. (2003) com madeiras do gênero Eucalyptus, 

demonstraram que as propriedades físicas da madeira, possuem correlação estabelecida com 

outras características deste polímero, a citar a correlação positiva entre madeiras de elevada 

contração radial e tangencial com altos teores de lignina e cinzas, propriedades que possuem 

relação com a boa qualidade de carvão vegetal (VALE, et. al., 2010). Porém não foram 

encontrados trabalhos com madeiras tropicais amazônicas que comprovem estas correlações, 

assim recomenda-se a condução de novos estudos que correlacionem as propriedades 

anatômicas, físicas, mecânicas e constituintes químicos da madeira, para inferir o grau de 

relação destas propriedades nestas madeiras tão diversas. 

 

4.  CONCLUSÕES 

A densidade aparente da Melancieira (Alexa grandiflora, Ducke) é de 0,734g/cm³, as 

contrações radial, tangencial e volumétrica são de 2,7, 6,8 e 10,6%, respectivamente. 

A correlação entre densidade aparente e contração volumétrica é positiva. 

A comparação com resultados de outras espécies leva a sugerir que a Melancieira pode ser 

utilizada como madeira de esquadrias para fabricação de portas, venezianas, caixilhos, assim 

como para uso temporário em formas para concreto, andaimes ou pontaletes. 
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