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Resumo Durante toda sua expansão comercial, o mercado madeireiro amazônico vem 

se fixando apenas na utilização de matéria prima madeireira das poucas espécies já 

conhecidas qualitativamente colocando em risco a permanência das mesmas no bioma. 

Além disso o conhecimento tecnológico da madeira de espécies ainda não valoradas 

industrialmente pode não só auxiliar no aumento da variedade de produtos a serem 

explorados na Amazônia, como também dar uma maior utilização as espécies 

presentes em áreas de supressão a qual ainda não caracterizadas quanto a suas 

propriedades físicas. Assim, foram utilizando corpos de prova provindo de indivíduos 

presentes na área de supressão da flona tapirapé Aquirí (FLONATA) para análises de 

suas propriedades físicas, sendo as espécies: Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain, 

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec, Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp, Inga alba 

(Sw.) Willd e Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. As propriedades físicas analisadas 

foram correlacionadas as de madeiras já bastante valoradas no meio comercial, tais 

são: densidade básica, contrações lineares e volumétricas. A espécie E. uchi apresentou 

densidade alta (0,80 g.cm -3), Z. ekimanii (0,47 g.cm -3) e I. alba (0,73 g.cm -3 ) 

apresentaram densidade média. A espécie I. alba, apresentou densidade básica e 

coeficiente anisotrópico semelhantes aos da espécie Goupia glabra Aubl que são: 0,75 

g/cm³ e 1,53. 

Palavras-chave: Valoração Comercial, Amazonia, Mercado madeireiro 

 

 

ANALYSIS OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF FIVE SPECIES IN THE 

AREA OF SUPPRESSION OF THE TAPIRAPÉ-AQUIRI FLONA: 

CONTRIBUTION TO VALUATION 

Abstract: Throughout its commercial expansion, the Amazonian timber market has 

been focusing only on the use of timber raw material from the few species known 

qualitatively, putting their permanence in the biome at risk. In addition, the 
technological knowledge of wood of species not yet industrially valued can not only 

help to increase the variety of products to be explored in the Amazon, but also give 

greater use to species present in areas of suppression which are not yet characterized as 

to their characteristics. physical properties. Thus, specimens were obtained from 

individuals present in the area of suppression of the tapirapé Aquirí (FLONATA) flona 

for analysis of their physical properties. The species were: Zanthoxylum ekmanii (Urb.) 
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Alain, Endopleura uchi (Huber) Cuatrec, Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp, Inga 

alba (Sw.) Willd and Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. The physical properties 

analyzed were correlated to those of woods already highly valued in the commercial 

environment, such as: basic density, linear and volumetric contractions. The species E. 

uchi presented high density (0.80 g.cm -3), Z. ekimanii (0.47 g.cm -3) and I. alba (0.73 

g.cm -3) presented medium density. The species I. alba presented basic density and 

anisotropic coefficient similar to the species Goupia glabra Aubl, which are: 0.75 g / 

cm³ and 1.53. 

 

Keywords: Commercial Valuation, Amazonia, Wood Market. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de informações disponíveis em literatura sobre a madeira de espécies da 

Amazônia, reflete na dificuldade de inserção de novas matérias primas ainda não 

exploradas comercialmente, havendo assim o alto índice de extração das poucas 

espécies já qualificadas para a indústria impactando de forma direta na perpetuação das 

espécies, o que torna escassa a variabilidade de indivíduos com valor agregado para a 

indústria. Segundo Cardoso et al. (2012) a comercialização madeireira se restringiu a 

poucas espécies pois há uma necessidade não suprida de análises cientificas referentes 

as caracterizações qualitativas das demais espécies, podendo isso acarretar o risco de 

extinção de algumas dessas.  

A caracterização qualitativa de madeiras regionais é essencial para o romaneio 

em zonas a qual espécimes arbóreas são suprimidas para projetos minerários, como é o 

caso da Floresta Nacional do Tapirapé- Aquiri (FLONATA) Projeto “SALOBO”, 

desenvolvido pela Vale S.A no Brasil, em Marabá-Pa, que efetua a mineração de 

jazidas de cobre e em vista disso são feitas a supressão da vegetação nativa. Segundo 

Luz (2018) O subsídio científico da qualificação de matéria prima madeireira que tem 

sido aplicado no Pará se torna importante para a gestão de produção e conhecimento de 

quais espécies são disponíveis no comércio, evitando que haja uma utilização 

excessiva de determinadas espécies com base em estudos sobre a exploração 

sustentável desses produtos. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo caracterizar as propriedades físicas 

da madeira de cinco espécies arbóreas com alta ocorrência de indivíduos no inventário 
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florestal da Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, Pará, Brasil, com o objetivo de 

subsidiar uma aplicabilidade dessas no mercado regional. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Obtenção e processamento do material 

 

As coletas foram efetuadas na Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, em área 

de supressão nas imediações do Projeto SALOBO Metais. Foram coletados 13 

indivíduos, totalizando 5 espécies, sendo elas: Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain, 

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec, Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp, Inga alba 

(Sw.) Willd e Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. 

Para realização das análises de propriedades físicas foram confeccionados 

corpos de prova com dimensão de 2 cm (radial) x 2 cm (tangencial) x 5 cm 

(longitudinal) para determinação de suas propriedades físicas: densidade básica, 

contrações lineares e volumétricas e coeficiente de anisotropia (NBR 7190/ Associação 

Brasileira de Normas Técnicas –ABNT, 1997) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das análises efetuadas foi possível observar que as espécies variaram 

entre valores de baixa, média e alta densidade, segundo a classificação do Comitê 

IAWA (1989), conforme apresentado na Tabela 2. 

Tabela 1.  Espécies estudadas e seus respectivos valores médios e desvio padrão (parênteses) de 

densidade básica, contração volumétrica e fator de anisotropia 

Espécie ρ
bas

 CR CT CV T/R 

E. uchi 
0,80 

(0,04) 

6,15 

(1,91) 

10,39 

(1,20) 

16,50 

(1,47) 

1,90 

(0,78) 

J. copaia 
0,30 

(0,08) 

3,18 

(0,53) 

6,58 

(0,98) 

12,17 

(2,35) 

2,13 

(0,52) 

P. pendula 
0,38 

(0,09) 

2,25 

(0,67) 

6,00 

(0,82) 

9,97 

(2,14) 

2,98 

(1,38) 

I. alba 
0,73 

(0,02) 

6,18 

(2,67) 

7,65 

(3,57) 

14,15 

(1,99) 

1,51 

(0,96) 

Z. ekmanii 
0,47 

(0,07) 

4,02 

(0,47) 

5,91 

(1,12) 

13,17 

(8,12) 

1,50 

(0,40) 
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ρ
bas 

= Densidade básica; CR= Contração radial; CT= Contração tangencial CV= Contração 

volumétrica; T/R= Coeficiente anisotrópico 

 

Quanto ao coeficiente de anisotropia as espécies J. copaia e P. pendula 

apresentaram coeficiente anisotrópico maior que 2, se destacando por terem uma baixa 

estabilidade dimensional da madeira e sendo essas classificadas segundo Durlo & 

Marchiori (1992) quanto a esse coeficiente. 

Em comparativo com espécies madeireiras já bastante comercializadas pode-

se citar que o resultado para densidade básica da espécie Z. ekmanii se igualou a média 

encontrada por Oliveira & Silva (2003) em análises das propriedades tecnológicas de 

Eucalyptus saligna, sendo essa 0,47. Foram encontradas semelhanças nas propriedades 

físicas da espécie E. uchi em relação aos dados de densidade básica, contração 

volumétrica e coeficiente anisotrópico dados por Cardoso et al. (2012) para Zollernia 

paraensis sendo esses: 0,97 g/cm³, 16,8 e 1,90. Seguindo, assim, o comparativo para I. 

alba, a qual se assemelhou a resultados de Ferreira et al. (2018) para a espécie Goupia 

glabra Aubl, que apresentou densidade básica e coeficiente anisotrópico de 0,75 g/cm³ 

e 1,53.  

Similar as características tecnológicas de espécies ainda não inseridas no 

mercado madeireiro com as que já possuem méritos comerciais pode auxiliar tanto 

valoração das mesmas quanto no conhecimento de suas aplicabilidades, fazendo com 

que esse tipo de análise aumente as opções de matéria prima a serem utilizadas na 

Amazônia  

4. CONCLUSÕES 

A comparação das características tecnológicas de espécies ainda não inseridas 

no mercado madeireiro com aquelas largamente utilizadas pode auxiliar tanto valoração 

das mesmas quanto no conhecimento de suas aplicabilidades, fazendo com que esse tipo 

de análise aumente as opções de matéria prima a serem utilizadas na Amazônia. 
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