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RESUMO- Várias espécies florestais, mesmo que ainda não estudadas, possuem grande 

potencial a ser explorado. Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo realizar a 

caracterização física e química da madeira de Ficus benjamina. Foram determinadas as 

propriedades físicas de densidade básica, retratibilidade linear radial e tangencial e coeficiente 

anisotrópico da madeira. O estudo químico consistiu na quantificação dos extrativos totais 

presentes na madeira de Ficus benjamina. Os resultados obtidos foram comparados com 

dados encontrados na literatura para Pinus merkusii e Eucalyptus grandis. A madeira de Ficus 

benjamina foi classificada como de baixa densidade, e de boa estabilidade dimensional. A 

mesma apresentou valor médio de 12,87% de extrativos totais. 

Palavras-chave: Densidade básica, retratibilidade, extrativos. 

 

ABSTRACT- Several forest species, even if not yet studied, have great potential to be 

explored. Therefore, this study aimed to carry out physical and chemical characterization of 

wood Ficus benjamina. They determined the physical properties of basic density, radial and 

tangential linear shrinkage and coefficient anisotropic of wood. The chemical study was to 

quantify the total extractives present in the wood of Ficus benjamina. The results were 

compared with data in the literature to Pinus merkusii and Eucalyptus grandis. The timber 

Ficus benjamina was classified as low density and good dimensional stability. The same 

presented average of 12.87% of total extractives. 

Keywords: Basic density, shrinkage, extractives. 

 

 

1.INTRODUÇÃO     

Embora poucas espécies florestais sejam conhecidas sob ponto de vista tecnológico, 

muitas possuem grande potencial a ser explorado.  Ficus benjamina, uma espécie exótica, 

muito utilizada na arborização urbana, pode ser considerada de grande interesse para estudos 

científicos, que visem determinar suas características e direcionar o uso adequado de sua 

madeira de acordo com seu potencial tecnológico.              

Segundo Couto et al. (2012) a densidade básica é uma propriedade física da madeira 

de fácil determinação e, por se correlacionar com as demais propriedades, tem sido 

considerada como o principal índice de qualidade desse material. Essa propriedade apresenta 

influência sobre os mais diversos processos produtivos dos quais a madeira participa. 
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Todo material higroscópico, como a madeira, apresenta contração quando o seu teor 

de umidade é reduzido do ponto de saturação das fibras até à condição absolutamente seca ou 

anidra. A contração e a expansão higroscópica da madeira são os dois mais importantes 

problemas práticos que ocorrem durante sua utilização (OLIVEIRA e SILVA, 2003).  

De acordo com Oliveira et al. (2010) um índice muito importante a ser mensurado, a 

partir dos valores das contrações no sentido transversal, é a relação entre a contração 

tangencial e radial, a qual explica o comportamento da madeira, em relação à secagem, 

indicando maior ou menor propensão das peças fendilharem. 

A composição química da madeira é formada por componentes fundamentais 

(celulose, lignina e hemicelulose) que fazem parte da parede estrutural da madeira e 

componentes secundários, que são os extrativos e as cinzas. O conhecimento das propriedades 

químicas de uma madeira é de fundamental importância, pois a quantidade e a variação dos 

compostos químicos podem interferir na utilização industrial das espécies (FERREIRA et al., 

2015). 

 

Segundo Gonçalves e Lelis (2012), os extrativos são um grupo de substâncias 

químicas constituídos basicamente de gorduras, fenóis, terpenos, esteroides, ácidos diversos, 

breu, ceras e muitas outras combinações orgânicas; tais combinações ou até mesmo essas 

substâncias isoladas são responsáveis por conferir cor, cheiro e durabilidade à madeira. 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades físicas e determinar o teor de 

extrativos totais da madeira de Ficus benjamina. Os resultados obtidos foram comparados 

com valores encontrados em literatura para Pinus merkusii e Eucalyptus grandis, espécies de 

grande interesse econômico. 

 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS  

O material utilizado foi obtido na Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 

Foram abatidas duas árvores de Ficus benjamina com aproximadamente 30 anos de idade e 

DAP de 40 cm. Para caracterização física da madeira foram obtidos 15 corpos-de-prova e, três 

amostras para análise de extrativos totais. 

Os procedimentos para determinação das propriedades físicas de densidade e 

retratibilidade linear foram realizados de acordo com o à norma NBR 7190/97 (ABNT, 1997).  

A determinação dos extrativos totais seguiu as recomendações da norma NBR 7987 (ABNT, 

1998). 

O coeficiente de variação foi o parâmetro utilizado para testar a qualidade dos dados 

obtidos. A partir disso, foram realizadas comparações entre os valores encontrados nesse 

estudo e valores relatados em literatura para as espécies de Eucalyptus grandis e Pinus 

merkusii que são espécies de grande interesse econômico. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os valores médios encontrados de densidade básica, retratibilidade linear (radial e 

tangencial) e coeficiente anisotrópico para madeira de Ficus benjamina, estão apresentados na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1. Densidade básica, valores médios da variação dimensional e extrativos totais da 

madeira de Ficus benjamina 

 
   

Retratibilidade (%) 
Coeficiente 

Anisotrópico 

Extrativos 

Totais Espécie 
Densidade Básica 

(g/cm³) 
Radial Tangencial 

Ficus benjamina 0,50 3,79 6,20 1,72 12,87 

CV (%) 6,00 24,3 20,10 28,50 35 

 

A madeira de Ficus benjamina foi considerada de baixa densidade segundo IPT 

(1985), pois apresentou valor igual a 0,50 g/cm³. O coeficiente anisotrópico (1,72) foi 

classificado como normal pelos autores Durlo e Marchiori (1992). O valor encontrado de 

extrativos totais foi considerado alto de acordo com Mori et al. (2010), que encontrou valores 

de 20,89% de extrativos totais, em estudo realizado com a madeira da espécie Eremanthus 

erythropappus. 

Nas Figuras 1 a 5, são apresentadas as comparações realizadas entre os valores encontrados 

nesse estudo e valores relatados em literatura para espécies de grande interesse econômico 

como Eucalyptus grandis, segundo Batista (2010) e Guimarães et al. (2013) e Pinus merkusii 

por Siqueira et al. (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Valores médios de densidade básica em madeiras de Ficus benjamina, Eucalyptus 

grandis e Pinus merkusii 
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Para a densidade básica, as três espécies apresentaram valores menores ou iguais a 

0,50 g/cm³, sendo assim consideradas como madeiras de baixa densidade, segundo o IPT 

(1985). 

Os valores de retratibilidade linear radial e tangencial estão apresentados nas figuras 2 

e 3. Os autores Oliveira et al. (2010) avaliando sete espécies de Eucalyptus afirmaram que o 

conhecimento da retratibilidade linear é fundamental e, que se deve uma maior atenção para a 

movimentação transversal nas madeiras, uma vez que essas se diferem conforme a direção 

tangencial e radial, sendo a primeira maior que a segunda. 

 

 
Figura 2. Valores médios de retratibilidade radial em madeiras de Ficus benjamina, 

Eucalyptus grandis e Pinus merkusii. 

 
Figura 3. Valores médios da retratibilidade tangencial em madeiras de Ficus benjamina, 

Eucalyptus grandis e Pinus merkusii 

Para a retratibilidade linear radial, a madeira de Ficus benjamina apresentou valor 

intermediário comparado com as demais, de 3,79% e, para o eixo tangencial apresentou o 

menor valor, de 6,20%. Segundo Guimarães et al. (2013) esse fato se deve provavelmente 

pela densidade do Ficus benjamina ser superior as demais espécies, isso implicaria em maior 
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quantidade de massa em um mesmo volume quando comparado as demais, ou seja, maior 

quantidade de sítios higroscópicos potenciais para contração da mesma. 

Na Figura 4 estão apresentados os valores de coeficiente anisotrópico. Os autores 

Durlo e Marchiori (1992), classificaram a madeira em função ao seu coeficiente de 

anisotrópico: 1,20-1,50 são consideradas excelentes, 1,50-2,0 normal e acima de 2,0 como 

ruim. Seguindo essa classificação a madeira de Ficus benjamina é considerada como normal. 

 
Figura 4. Valores médios de coeficiente de anisotropia em madeiras de Ficus benjamina, 

Eucalyptus grandis e Pinus merkusii 

O Coeficiente anisotrópico, de acordo com Oliveira (2003), tornou se um índice muito 

importante nos estudos de contração da madeira, já que para usos que envolvem a estabilidade 

dimensional, a madeira mais recomendada será à que apresentar o menor coeficiente 

anisotrópico. A espécie que apresentou menor valor médio deste coeficiente foi o Ficus 

benjamina, sendo assim, dentre as três espécies é a que possui uma maior estabilidade 

dimensional.  

Os valores médios de extrativos totais estão apresentados na Figura 5. 

 
Figura 5. Valores médios de extrativos totais em madeiras de Ficus benjamina, Eucalyptus 

grandis e Pinus merkusii 
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O Ficus benjamina apresentou o maior valor de extrativos comparado com as demais 

espécies. O valor observado nesse trabalho foi superior aos encontrados normalmente em 

madeiras de folhosas, que situa-se entre 1% a 10% de extrativos totais segundo Mori et al. 

(2010). O alto valor médio de extrativos encontrado justifica o fato desta espécie ser uma 

espécie bastante utilizada na extração de resinas. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 A madeira de Ficus benjamina apresentou baixa densidade básica assim como as 

espécies de grande interesse econômico Eucalyptus grandis e Pinus merkusii. 

 Em relação ao seu coeficiente anisotrópico a madeira de Ficus benjamina é 

considerada normal e apresenta uma boa estabilidade dimensional. 

 A espécie de Ficus benjamina se destacou em termos de teor de extrativos totais isso 

se dá por conta da quantidade de resina que essa espécie possui. 
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