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1. ESTRUTURA MACROSCÓPICA DO TRONCO 

 

A madeira é um conjunto heterogêneo de diferentes tipos de células com propri-

edades específicas para desempenharem as seguintes funções vitais: 

•  condução de líquido; 

• transformação, armazenamento e transporte de substâncias nutritivas; 

• sustentação do vegetal. 

O transporte de seiva bruta, constituída por água e sais minerais, conduzida pelo 

xilema, é realizado a partir da capacidade de absorção pelas raízes e distribuição para 

todo o restante da planta com destino essencial às folhas, onde através do processo 

fotossintético a seiva bruta é transformada em seiva elaborada (carboidratos). 

O transporte de seiva elaborada, constituída por substâncias orgânicas sintetiza-

das na fotossíntese, tem sua condução pelo floema, partindo das folhas em direção aos 

demais órgãos, principalmente os de reserva energética (raízes e caule).  

O Xilema encontra-se na parte central do caule (porém a condução da seiva bru-

ta se da nos anéis mais externos do xilema), enquanto o floema encontra-se na parte 

mais externa do tronco, fazendo parte da constituição da casca da árvore. 

Em uma seção transversal de um tronco típico, com exceção do cambio e em muitos 

casos dos raios, as seguintes partes se destacam macroscopicamente.  
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1.1 CASCA 

 

A casca é constituída internamente pelo floema, conjunto de tecidos vivos espe-

cializados para a condução da seiva elaborada e, exteriormente pelo córtex, periderme 

e ritidoma, tecidos que revestem o tronco.  

Além do armazenamento e condução de nutrientes exercidos pelo floema, a cas-

ca tem como função proteger o vegetal contra o ressecamento, ataques fúngicos, inju-

rias mecânicas e variações climáticas. 

 

1.2 CÂMBIO 

 

O câmbio é um tecido meristemático, isto é, apto a gerar novos elementos celu-

lares, constituído por uma camada de células situadas entre o xilema e o floema, só 

sendo visível ao microscópio. Permanece ativo durante toda a vida do vegetal e é res-

ponsável pela formação dos tecidos secundários que constituem o xilema e a casca. A 

atividade cambial é sensivelmente influenciada pelas condições climáticas.  

 

1.3 CERNE E ALBURNO 

 

Em muitas árvores a parte interna do tronco (cerne) se destaca por sua cor mais 

escura. A causa da formação do cerne deve-se ao fato de que, apenas as camadas mais 

periféricas são fisiologicamente ativas. O fluxo ascendente de líquido retirados do solo 

ocorre nos anéis de crescimento mais externos do xilema, o transporte da seiva elabo-

rada se da no floema e finalmente a formação de novas células é realizada pelo câmbio. 

Assim, a medida que a árvore cresce, as partes internas distanciam-se do cam-

bio, perdem gradativamente sua atividade vital e adquirem coloração mais escura em 

decorrência da decomposição de tanino, resinas, gorduras, carboidratos e outras subs-

tancias resultantes da transformação dos materiais de reserva contidos nas células pa-

renquimáticas do alburno inteiro. 

Por possuir um tecido mais compacto e com baixo teor de nutrientes, o cerne é 

muito menos suscetível a ação de agentes degradadores e apresenta uma durabilidade 

natural superior à do alburno. Em casos de tratamentos preservativos no entanto, o 

cerne é bem menos acessível à penetração de soluções imunizantes. 

A região periférica do alburno representa, juntamente com o câmbio, a parte de 

maior atividade fisiológica do tronco. As células condutoras das zonas mais externas 

participam ativamente do transporte ascendente nas árvores e, suas células parenqui-

máticas vivas encerram substancias nutritivas (amido, açúcares, proteínas etc.), que 
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são em partes responsáveis pela sua maior suscetibilidade ao ataque de insetos e fun-

gos, freqüentemente por elas atraídos. 

A proporção de cerne e alburno varia dentro da própria árvore e, alem de outros 

fatores depende da espécie, idade, sitio, solo e clima. 

Nem sempre o cerne se destaca do alburno por uma coloração mais intensa, apesar de 

existir fisiologicamente. Chama-se então de cerne fisiológico. Ocorrem também casos 

em que o cerne é absolutamente ausente. 

De modo geral, pode-se dizer que as principais diferenças entre cerne e alburno 

são: 

- O cerne apresenta, via de regra, coloração mais escura; 

- O cerne apresenta menor teor de umidade devido à redução da atividade fisiológica; 

- O cerne é mais resistente ao ataque de xilófagos e degradadores; 

- O cerne é menos permeável, secando e recebendo soluções preservativas com mais 

dificuldade. 

 

1.4 ANÉIS DE CRESCIMENTO 

 

Em regiões caracterizadas por clima temperado, os anéis de crescimento repre-

sentam habitualmente o incremento anual da árvore. A cada ano é acrescentado um 

anel ao tronco, razão por que são também denominados anéis anuais, cuja contagem 

permite saber a idade do indivíduo. 

Em um anel de crescimento típico distinguem-se normalmente duas partes: 

• Lenho inicial (lenho primaveril): corresponde ao crescimento da árvore no ini-

cio do período vegetativo, normalmente primavera, quando as plantas des-

pertam do período de dormência em que se encontravam, reassumindo suas 

atividades fisiológicas com todo vigor. As células da madeira formadas nesta 

ocasião caracterizam-se por suas paredes finas e lumes grandes que lhes 

conferem em conjunto uma coloração mais clara. 

• Lenho tardio (lenho outonal ou estival): com a aproximação do fim do período 

vegetativo, normalmente outono, as células vão diminuindo paulatinamente 

suas atividades fisiológicas. Em conseqüência deste fato, suas paredes vão 

tornando-se mais espessas e seus lumes menores, distinguindo-se do lenho 

anterior por apresentarem em conjunto uma tonalidade mais escura. 

 

É esta alternância de cores que evidencia os anéis de crescimento de muitas es-

pécies, em especial das gimnospermas, vulgarmente conhecidas como coníferas. 

Já em madeiras de angiospermas dicotiledôneas, também conhecidas como fo-

lhosas, os anéis de crescimento podem destacar-se por determinadas características 
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anatômicas, que muitas vezes não podem ser distinguidas a olho nu, como uma faixa 

de células parenquimáticas no limite dos anéis de crescimento e/ou o alargamento dos 

raios nesse limite, assim como a concentração ou maior dimensão dos poros no inicio 

do período vegetativo, etc. Há também espécies em que os anéis de crescimento são 

indistintos.  

Existem os falsos anéis, aqueles que não formam um círculo completo em torno 

da medula. Geralmente ocasionados pela exposição da árvore a alguma situação anor-

mal em seu período de crescimento, como geadas tardias, ataques fúngicos ou de inse-

tos, ou estímulos de crescimento fora de época, etc.  

 

1.5 MEDULA 

 

A medula é a parte central do caule, região inicial de crescimento de uma árvore, 

cuja função é a de armazenar substancias nutritivas. Seu papel é especialmente impor-

tante nas plantas jovens, nas quais participa também da condução ascendente de líqui-

dos. O seu tamanho, coloração e forma, principalmente nas angiospermas dicotiledô-

neas, são muito variáveis. 

Por ser constituída de tecido parenquimático, a medula é uma região suscetível a 

apodrecimento causado por fungos (toras ocas).      

 

2. ESTRUTURA MICROSCOPICA DA MADEIRA 

 

2.1 VASOS 

 

Os vasos são estruturas formadas por uma junção de células perfuradas, chama-

das de elementos de vaso, que se comunicam entre si, formando longos dutos que 

conduzem a água e nutrientes das raízes para a copa nas Angiospermas (folhosas), 

onde as células são mais curtas, de maior diâmetro e com muitas pontuações nas pare-

des horizontais. Os vasos são característicos de espécies pertencentes às angiosper-

mas, havendo algumas exceções. Representam uma grande evolução biológica dos ve-

getais no sentido de transporte de seiva. 

 

2.2 TRAQUEÓIDES 
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Constituem-se de células alongadas, delgadas, de contorno geralmente angular 

com funções mistas de condução de água e nutrientes das raízes para a copa e suporte, 

características das gimnospermas (coníferas), onde as células são mais longas, de me-

nor diâmetro e com menor número de pontuações. Apesar de estarem presentes tam-

bém em várias angiospermas. 

 

2.3 RAIOS 

 

Os raios são células parenquimáticas que prolongam-se no sentido da casca para 

a medula, elementos que desempenham primordialmente a função de armazenamento 

de substancias nutritivas, dispostas radialmente no tronco. Só são nitidamente visíveis 

a olho nu quando extremamente largos e altos. Alem da função de armazenamento, os 

raios fazem também o transporte horizontal de nutrientes na árvore. 

 

3. GRUPOS VEGETAIS QUE PRODUZEM MADEIRAS 

 

As árvores são plantas superiores, de elevada complexidade anatômica e fisioló-

gica. Botanicamente, estão contidas na Divisão das Fanerógamas. Estas, por sua vez, 

se subdividem em Gimnospermas e Angiospermas. 

 

3.1 GIMNOSPERMAS (CONÍFERAS) 

Nas Gimnospermas, a classe mais importante é a das Coníferas. São árvores tí-

picas dos climas temperados e frios, embora existam algumas espécies tropicais (e-

xemplo: Pinheiro do Paraná - Araucaria angustifolia). As coníferas constituem, em par-

ticular no Hemisfério Norte, grandes áreas de florestas, fornecendo madeira para múlti-

plos usos, seja na construção civil, seja na indústria dos mais diferentes segmentos. 

Mais de quinhentas espécies de coníferas já foram classificadas. 

Estes vegetais receberam o nome de coníferas, devido ao formato de seu estróbilo 

masculino (órgão reprodutor), que apresentam forma cônica. 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

• As folhas em geral são perenes, têm formato de escamas ou agulhas. 

• São botanicamente menos evoluídas e por isso apresentam um aspecto mais 

rústico. 

• As coníferas não produzem flores e conseqüentemente nem frutos, gerando as-

sim, diretamente as sementes. 

• Apresentarem anéis de crescimento bem distintos (lenho inicial e lenho tardio); 
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• Não há distinção entre cerne e alburno, e geralmente recebem outra nomencla-

tura, sendo o cerne denominado Madeira Tardia e o alburno Madeira Juvenil. 

• Devido ao seu crescimento inicial ser mais acelerado, a madeira tardia é mais le-

ve, apresentando menor densidade que a madeira juvenil. 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

 

Ao microscópio, distinguem-se duas formações básicas nas Coníferas: os traque-

ídes e os raios medulares. 

Os traqueóides são células alongadas, de até 5 mm de comprimento, com comu-

nicação pelas extremidades, através de válvulas. Os traqueídes podem constituir até 

95% da madeira das coníferas. Segundo diversos autores, os traqueídes têm a função 

de conduzir a seiva bruta (no alburno), de depósito de substâncias polimerizadas (no 

cerne), de conferir resistência mecânica ao tronco e, como conseqüência, às peças a 

serem utilizadas para as diferentes finalidades. Os raios são conjuntos de células alon-

gadas e achatadas, dispostos horizontalmente, da casca à medula. Podem constituir até 

10% da madeira das Coníferas e têm a função principal de conduzir a seiva elaborada. 

 

3.2 ANGIOSPERMAS (FOLHOSAS) 

 

Nas Angiospermas, os mais evoluídos e organizados vegetais, distinguem-se as 

Dicotiledôneas. Produzem árvores com folhas de diferentes formatos, renovadas perio-

dicamente, e constituem a quase totalidade das espécies das florestas tropicais. No 

Brasil, diversas essências das Dicotiledôneas são consagradas no mercado madeireiro, 

mencionando-se algumas delas: Aroeira do Sertão (Astronium urundeuva), Peroba Ro-

sa (Aspidosperma polyneuron), Ipê (Tabebuia serratifolia), Mogno (Swietenia macroph-

ylla), Cedro (Cedrella fissilis), Imbuia (Ocotea porosa), 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

 

• Apresentam geralmente casca mais fina, reflexo de uma estrutura mais desen-

volvida; 

• O cerne é diferenciado do alburno, com exceções;  

• Os anéis de crescimento não se encontram distintos; 

• Produzem flores e frutos. 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

 

A madeira das Dicotiledôneas apresenta ao microscópio três elementos básicos: 

os vasos, as fibras e os raios medulares. 

Os vasos são células alongadas, com até 1 mm de comprimento, com seção 

transversal arredondada e vazada, os poros. Os vasos podem constituir até 50% da 

madeira das Dicotiledôneas, comunicam-se entre si através das extremidades celulares, 

têm a função de transporte ascendente da seiva bruta (no alburno) e de depósito de 

substâncias polimerizadas (no cerne). 

As fibras são células alongadas, com até 1,5 mm de comprimento, seção trans-

versal vazada e arredondada, paredes de espessura superior à dos vasos. As fibras são 

elementos fechados, não possuindo comunicação através das extremidades. Podem 

constituir, dependendo da espécie, até 50% da madeira das Dicotiledôneas, sendo res-

ponsáveis por sua resistência mecânica. 

Para os raios medulares cabem os mesmos comentários dados às gimnospermas. 

 

4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MADEIRA 

 

Em relação a composição química elementar da madeira, pode-se afirmar que 

não há diferenças consideráveis, levando-se em conta as madeiras de diversas espé-

cies. 

Os principais elementos existentes são o Carbono (C), o Hidrogênio (H), o Oxi-

gênio (O) e o Nitrogênio (N), este em pequenas quantidades. 

A análise da composição química elementar da madeira de diversas espécies, 

coníferas e folhosas, demonstram a seguinte composição percentual, em relação ao 

peso seco da madeira 

 

Elemento Percentagem 

C 49 –  50% 

H 6% 

O 44 – 45% 

N 0,1 – 1% 
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Além destes elementos encontram-se pequenas quantidades de Cálcio (Ca), Po-

tássio (K), Magnésio (Mg) e outros, constituindo as substâncias minerais existentes na 

madeira. 

 

4.1 SUBSTÂNCIAS MACROMOLECULARES  

 

Do ponto de vista da análise dos componentes da madeira, uma distinção precisa 

ser feita entre os principais componentes macromoleculares constituintes da parede 

celular (Celulose, Polioses (hemiceluloses), e Lignina), que estão presentes em todas as 

madeiras, e os componentes minoritários de baixo peso molecular, extrativos e subs-

tâncias minerais, os quais são geralmente mais relacionados a madeira de certas espé-

cies, no tipo e quantidade. As proporções e composição química da lignina e polioses 

diferem em coníferas e folhosas, enquanto que a celulose é um componente uniforme 

da madeira. 

 

Composição Média de Madeiras de Coníferas e Folhosas 

 

Constituinte     Coní-

feras    Folhosas 

Celulose             42 

± 2%        45 ± 2% 

Polioses             27 

± 2%        30 ± 5% 

Lignina               28 

± 2%        20 ± 4% 

Extrativos            5 

± 3%          3 ± 2%  

   

 

4.1.1 CELULOSE 

 

É o componente majoritário, perfazendo aproximadamente a metade das madei-

ras tanto de coníferas, como de folhosas.  

Pode ser brevemente caracterizada como um polímero linear de alto peso molecular, 

constituído exclusivamente de b -D-glucose. Devido a suas propriedades químicas e 
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físicas, bem como à sua estrutura supra molecular, preenche sua função como o princi-

pal componente da parede celular dos vegetais. 
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4.1.2 POLIOSES (HEMICELULOSES) 

 

Estão em estreita associação com a celulose na parede celular. Cinco açucares 

neutros, as hexoses: glucoses, manose e galactose; e as pentoses : xilose e arabinose, 

são os principais constituintes das polioses. Algumas polioses contêm adicionalmente 

ácidos urônicos. As cadeias moleculares são muito mais curtas que a de celulose, po-

dendo existir grupos laterais e ramificações em alguns casos. As folhosas, de maneira 

geral, contém maior teor de polioses que as coníferas, e a composição é diferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 LIGNINA 

 

É a terceira substância macromolecular componente da madeira. As moléculas 

de lignina são formadas completamente diferenteS dos polissacarídeos, pois são consti-

tuídas por um sistema aromático composto de unidades de fenil-propano. Há maior teor 

de lignina em coníferas do que em folhosas, e existem algumas diferenças estruturais 

entre a lignina encontrada nas coníferas e nas folhosas. 
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Do ponto de vista morfológico a lignina é uma substância amorfa localizada na 

lamela média composta, bem como na parede secundária. Durante o desenvolvimento 

das células, a lignina é incorporada como o último componente na parede, interpene-

trando as fibrilas e assim fortalecendo, enrijecendo as paredes celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 SUBSTÂNCIAS POLIMÉRICAS SECUNDÁRIAS 

 

Estas são encontradas na madeira em pequenas quantidades, como amidos e 

substâncias pécticas. Proteínas somam pelo menos 1% das células parenquimáticas da 

madeira, mas são principalmente encontradas nas partes não lenhosas do tronco, como 

o câmbio e casca interna. 

 

4.3 SUBSTÂNCIAS DE BAIXO PESO MOLECULAR 

 

Junto com os componentes da parede celular existem numerosas substâncias 

que são chamadas de materiais acidentais ou estranhos da madeira.  

Estes materiais são responsáveis muitas vezes por certas propriedades da madeira co-

mo: cheiro, gosto, cor, etc.  

Embora estes componentes contribuam somente com uma pequena porcenta-

gem da massa da madeira, podem apresentar uma grande influência nas propriedades 

e na qualidade de processamento das madeiras. Alguns componentes, tais como os í-

ons de certos metais são mesmo essenciais para a árvore viva. 

As substâncias de baixo peso molecular pertencem a classes muito diferentes em 

termos de composição química e, portanto há dificuldades em se encontrar um sistema 

claro e compreensivo de classificação. 

Uma classificação simples pode ser feita dividindo-se estas substâncias em mate-

rial orgânico e inorgânico. 

O material orgânico é comumente chamado de extrativos, e a parte inorgânica é 

sumariamente obtida como cinzas. 

Os principais grupos químicos que compreendem as substâncias de baixo peso 

molecular são: 
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4.3.1  COMPOSTOS AROMÁTICOS (FENÓLICOS) 

 

As substâncias mais importantes deste grupo são os compostos tanínicos que 

podem ser divididos em: taninos hidrolisaveis e flobafenos condensados, além de ou-

tras substâncias como estilbenos, lignanas e flavonóides e seus derivados. 

 

4.3.2 TERPENOS 

 

Englobam um grande grupo de substâncias naturais, quimicamente podem ser 

derivados do isopreno. Duas ou mais unidades de isopreno constituem os mono - ses-

qui - di - tri - tetra e politerpenos. 

 

4.3.3 ÁCIDOS ALIFÁTICOS 

 

Ácidos graxos saturados e insaturados são encontrados na madeira principal-

mente na forma dos seus ésteres com glicerol (gordura e óleo) ou com álcoois (ceras). 

O ácido acético é ligado às polioses como um grupo éster. Ácido di e hidroxi-carboxílico 

ocorrem principalmente como sais de cálcio. 

 

4.3.4 ÁLCOOIS 

 

As maiorias dos álcoois alifáticos na madeira ocorrem com componentes ésteres, 

enquanto que os esteróis aromáticos, pertencentes aos esteróides, são principalmente 

encontrados como glicosídeos. 

 

4.3.5 SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS 

 

Os componentes minerais das madeiras são predominantemente Ca, K e Mg. 

 

4.3.6 OUTROS COMPONENTES 

 

Mono e dissacarídeos são encontrados na madeira somente em pequenas quan-

tidades, mas ocorrem em altas porcentagens no câmbio e na casca interna. Pequenas 

quantidades de aminas e eteno são também encontradas na madeira. 

 

4. PROPRIEDADES DA MADEIRA 
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4.1 PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS DA MADEIRA 

 

As propriedades organolépticas da madeira são aquelas que impressionam os ór-

gãos sensitivos, sendo elas cheiro, cor, gosto, grã, textura e desenho que se apresen-

tam no material, e são diretamente ligadas ao seu valor decorativo e ornamental. 

 

4.1.1 COR 

 

A cor da madeira é originada por substâncias corantes depositadas no interior 

das células que constituem o material lenhoso, bem como impregnadas nas suas pare-

des celulares. Entre estas substâncias podem-se citar resinas, gomas, goma- resinas, 

derivados tânicos e corantes específicos. 

A região periférica do alburno, juntamente com a do câmbio, apresenta colora-

ção mais clara que a madeira de cerne, situado na região mais interior do fuste de uma 

árvore. Alguns dos produtos depositados no interior das células e das paredes celulares, 

responsáveis pela coloração da madeira, podem ser tóxicos a agentes xilófagos, os 

quais conferem a várias madeiras de coloração escura uma alta durabilidade em situa-

ções de uso que favorecem a biodeterioração. 

De forma geral, madeiras mais leves e macias são sempre mais claras que ma-

deiras pesadas e duras. Por outro lado, em regiões quentes predominam as madeiras 

com cores variadas e mais escuras que em regiões de clima frio, nestas últimas predo-

minando as madeiras denominadas “madeiras brancas”. 

A cor da madeira varia com o teor de umidade e normalmente se torna mais es-

cura quando exposta ao ar, pela oxidação das substâncias orgânicas contidas no mate-

rial lenhoso. Tal efeito é promovido pela elevação da temperatura, como por exemplo, 

quando se expõe a madeira a radiação solar. 

 

4.1.2 CHEIRO, GOSTO OU SABOR  

 

Gosto e cheiro são propriedades intimamente relacionadas, por se originarem 

das mesmas substâncias. Porém, na prática o gosto da madeira contribui apenas para a 

identificação e distinção entre espécies. 

O odor típico que algumas espécies de madeira apresentam deve-se à presença 

de substâncias voláteis, concentradas principalmente na madeira de cerne. Por conse-

qüência ele tende a diminuir com o tempo em que a superfície da madeira fica exposta, 

mas pode ser realçado com a raspagem da sua superfície, produzindo-se cortes ou u-

medecendo o material a ser examinado.  
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O odor natural da madeira pode ser agradável ou desagradável, valorizando-a ou 

limitando-a quanto a sua utilização. Contudo ela também pode ser inodora.  

 

4.1.3 GRÃ  

 

O termo grã refere-se à orientação geral dos elementos verticais constituintes do 

lenho, em relação ao eixo da árvore ou de uma peça de madeira. Esta orientação é de-

corrente das mais diversas influências em que a árvore é submetida durante o seu pro-

cesso de crescimento, culminando em grande variação natural no arranjo e na direção 

dos tecidos axiais, originando vários tipos de grãs:  

• Grã direita ou reta: Tipo de grã considerada normal, apresentando os tecidos a-

xiais orientados paralelamente ao eixo principal do fuste da árvore ou de peças 

de madeira.  

• Este tipo de grã é apreciado na prática por contribuir para uma elevada resistên-

cia mecânica, ser de fácil desdobro e processamento e não provocar deforma-

ções indesejáveis por ocasião da secagem da madeira. Contudo, no ponto de vis-

ta decorativo as superfícies tangenciais e radias da madeira se apresentarão com 

aspecto bastante regular e sem figuras ornamentais especiais (Ex. Araucaria an-

gustifolia).  

• Grãs irregulares: Tipos de grãs cujos tecidos axiais apresentam variações na in-

clinação em relação ao eixo principal do fuste da árvore ou de peças de madeira. 

Dentre os tipos de grãs irregulares distinguem-se:  

• - Grã espiral: Determinada pela orientação espiral dos elementos axiais constitu-

intes da madeira em relação ao fuste da árvore. Em árvores vivas, sua presença 

pode ser muitas vezes visualizada pela aparência espiralada da casca, podendo, 

no entanto, estar oculta sob uma casca de aspecto normal.  

• A existência deste tipo de grã traz sérias conseqüências para a utilização da ma-

deira, como a diminuição da resistência mecânica, aumento das deformações de 

secagem e dificuldade para se conseguir um bom acabamento superficial. Afora 

as conseqüências supracitadas, quando ocorre uma volta completa dos elemen-

tos axiais em menos de 10 m de comprimento do fuste, a madeira apresenta sé-

rias limitações quanto à sua utilização, sobretudo para fins estruturais.  

• - Grã entrecruzada: A existência deste tipo de grã ocorre especialmente quando 

a direção da inclinação dos elementos axiais se altera de período de crescimento 

para período de crescimento da árvore. Este tipo de grã reduz em demasia a re-

sistência mecânica da madeira, mas é responsável por um aumento das defor-

mações de secagem e da dificuldade para se conseguir um bom acabamento su-

perficial. Apesar dos problemas supracitados, madeira com grã entrecruzada po-
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de ser valorizada sob o ponto de vista estético, pelo desenho e variação no brilho 

apresentados na superfície.   

• - Grã ondulada: Neste tipo de grã os elementos axiais do lenho alteram constan-

temente suas direções, apresentando-se na madeira como uma linha sinuosa re-

gular. As superfícies longitudinais apresentam faixas claras e escuras, alternadas 

entre si e de belo efeito decorativo. As conseqüências para a utilização prática da 

madeira são as mesmas da grã entrecruzada.  

• - Grã inclinada, diagonal ou oblíqua: Tipo de grã que ocorre pelo desvio angular 

dos elementos axiais, em relação ao eixo longitudinal de uma peça de madeira. 

Neste caso, as peças de madeira são provenientes de fustes excessivamente cô-

nicos, de crescimento excêntrico, etc. Este tipo de grã afeta significativamente 

as propriedades tecnológicas da madeira, sendo que, quanto maior o desvio, 

menor a resistência mecânica e mais acentuada a ocorrência de deformações por 

efeito da secagem. 

 

4.1.4 TEXTURA  

 

Ao termo textura refere-se o efeito produzido na madeira pelas dimensões, dis-

tribuição e porcentagem dos diversos elementos estruturais constituintes do lenho, no 

seu conjunto. Nas angiospermas este efeito é determinado principalmente pelos diâme-

tros dos vasos e pelas larguras dos raios, enquanto nas gimnospermas o efeito se dá 

pela maior ou menor nitidez, espessura e regularidade dos anéis de crescimento. Os 

seguintes tipos de textura são apresentados, de acordo com o grau de uniformidade 

pela madeira:  

• Textura grossa ou grosseira: apresentada em madeiras com poros grandes e 

visíveis a olho nu, parênquima axial abundante ou raios lenhosos largos.  

• Textura fina: apresentada em madeiras cujos elementos têm dimensões muito 

pequenas e se encontram distribuídos principalmente na forma difusa no lenho, 

parênquima escasso e tecido fibroso abundante, conferindo à madeira uma su-

perfície homogênea e uniforme.  

• Textura média: situação intermediária entre a textura grossa e a textura fina. 

No caso das gimnospermas, quando o contraste entre as zonas do lenho inicial e 

lenho tardio é bem marcante, a madeira tem constituição heterogênea e é classi-

ficada como textura grossa, como no caso da madeira de Pinus elliottii. Por outro 

lado, se o contraste for pouco evidente ou indistinto, a sua superfície será uni-

forme e a classificação será textura fina, como é o caso do Pinheiro-bravo (Podo-

carpus lambertii). 
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4.1.5 BRILHO 

 

O brilho da madeira é causado pelo reflexo da luz incidida sobre a sua superfície. 

Porém, como este material é constituído de forma heterogênea, ocorre variação em 

brilho entre as três faces anatômicas. Dentre elas a face longitudinal-radial é sempre a 

mais reluzente, por efeito de faixas horizontais dos raios da madeira.  

A importância do brilho é principalmente de ordem estética, e sob o ponto de vista de 

identificação e distinção de madeiras esta propriedade é considerada irrelevante. 

 

4.1.6 DESENHO  

 

O termo desenho é usado para descrever a aparência natural das faces da ma-

deira, resultante das várias características macroscópicas (cerne, alburno, cor, grã) e, 

principalmente, dos anéis de crescimento e raios da madeira. Desenhos especialmente 

atraentes têm sua origem em certas anormalidades da madeira, como grã irregular, 

fustes bifurcados, nós, crescimento excêntrico, deposições irregulares de substâncias 

corantes, etc.  

 

 

4.2 PROPRIEDADES FÍSICAS  

 

4.2.1 MASSA ESPECÍFICA DA MADEIRA (DENSIDADE) 

 

A massa específica constitui uma das propriedades físicas mais importantes da 

madeira, pois dela dependem a maior parte de suas propriedades físicas e tecnológicas, 

servindo na prática como uma referência para a classificação da madeira. Em regra ge-

ral, madeiras pesadas são mais resistentes, elásticas e duras que as leves. Porém, em 

paralelo a estas vantagens, são de mais difícil trabalhabilidade e apresentam maior va-

riabilidade.   

 

O conhecimento da massa específica serve como uma informação útil sobre a 

qualidade e para a classificação de uma madeira. É um reflexo fiel da quantidade de 

matéria lenhosa por unidade de volume ou, de forma inversa, do volume de espaços 

vazios existentes na madeira. 

 

A relação entre a massa e o volume de um corpo equivale à sua densidade. A re-

lação entre o peso e o volume de um corpo equivale à massa específica. Como conside-

ra-se os mesmos valores para massa e peso:  
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φ = m / V = P / V     ( g / cm3 ) 

 

φ= densidade ou massa específica 

m= massa 

V= volume 

P= peso 

 

Para se comparar massas específicas é imprescindível que as amostras tenham 

os mesmos teores de umidade, pois qualquer alteração deste acarretará na alteração 

do peso e, abaixo do ponto de saturação das fibras (+/- 28 % U), no peso e no volume 

da madeira. 

A massa específica determinada a um dado teor de umidade (sempre deverá ser 

especificada) é denominada “massa específica aparente da madeira”. Para esta finali-

dade foram estabelecidos como referências os teores de umidade fixos de 0%, 12% e 

15% de umidade, correspondendo o primeiro ao teor de umidade da madeira seca em 

estufa, o segundo ao teor de umidade de equilíbrio da madeira seca em condições cli-

máticas padronizadas, a 20ºC e 65% de umidade relativa do ar, e o terceiro ao teor de 

umidade de equilíbrio aproximado da madeira, que ocorre espontaneamente em muitas 

situações geográficas do Brasil. 

Quanto à climatização, deve-se ressaltar aqui o grande problema que representa 

a manutenção de um ambiente sob as condições climáticas padronizadas pretendidas 

(12 % ou 15 % U), devido a baixa precisão dos aparelhos normalmente utilizados para 

este propósito.  

Pela dificuldade de se determinar com exatidão o volume a 0 % de umidade, pe-

lo fato da madeira começar a absorver umidade do ambiente assim que é retirada da 

estufa, e desejando-se resultados mais precisos, determina-se a massa específica apa-

rente básica da madeira através da seguinte relação:  

  

r  =  P seco  /  V verde    (g / cm3) 

 

A determinação da massa específica aparente básica permite sempre a reprodu-

ção de um valor constante, seguro e invariável, o que é de grande utilidade em estudos 

teóricos e comparações. Sua grande desvantagem é não encontrar utilidade prática 

alguma, por ter apenas valor científico. 
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4.2.2 UMIDADE DA MADEIRA 

 

A massa específica da madeira de uma árvore recém abatida está em função da 

água contida nos espaços celulares e intercelulares da madeira (água livre ou de capila-

ridade), da água impregnada nas paredes celulares (água de impregnação) e da água 

que participa da constituição química da madeira (água de adsorção química). 

Afora o fato da variação do teor de umidade da madeira causar alterações em seu vo-

lume, estas alterações se dão em proporções diferentes, segundo os três sentidos ana-

tômicos da madeira, o que a caracteriza um material anisotrópico. 

Assim, o controle do teor de umidade da madeira é indispensável para que pos-

samos utilizá-la de forma adequada, evitando o desenvolvimento de defeitos como em-

penamentos, arqueamentos, torções, etc. Estes defeitos são comumente observados 

em artigos de madeira, confeccionados antes de a madeira entrar em equilíbrio higros-

cópico com as variáveis de um ambiente similar ao que estes artigos serão mantidos. 

O teor de umidade da madeira também está relacionado com as propriedades de 

resistência da madeira (propriedades mecânicas), com a maior ou menor facilidade em 

trabalhar com este material (trabalhabilidade), com seu poder calorífico e suscetibilida-

de a fungos, etc. 

Teor de umidade de uma madeira é a relação entre o peso da água contida no 

seu interior e o seu peso no estado completamente seco, expresso em porcentagem. 

 

U = [( Pu - Po ) / Po  ] . 100          (%) 

 

U = Teor de umidade da madeira;  

Pu = peso da madeira úmida; e  

Po = peso da madeira seca a (103 +/- 2)°C, ou seja. a 0% de umidade. 

 

A constituição anatômica da madeira também tem grande influência sobre o teor 

de umidade, o lenho inicial, por exemplo, com células de paredes finas e lumens gran-

des, normalmente contem mais água que o lenho tardio constituído de células com pa-

redes espessas e lumens pequenos. Madeiras com alta massa específica apresentam 

um teor de umidade máximo baixo, enquanto madeiras com baixa massa específica 

apresentam um teor de umidade máximo elevado. 

O teor de umidade quando a madeira atinge o equilíbrio higroscópico, está em 

função das condições climáticas e da espécie florestal, e é conhecido como “umidade de 

equilíbrio da madeira”. Isto ocorre quando se estabelece um equilíbrio entre a tensão 

de vapor d’água contido no ar e a pressão de vapor interna, existente no interior do 

lenho.  
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A umidade de equilíbrio atingida pela madeira depende, principalmente, da umi-

dade relativa do ar e de sua temperatura. 

 

4.2.3 CONTRAÇÃO E INCHEMENTO 

 

A mudança de volume da madeira que se verifica entre zero e 28% U, devido a 

desorção e/ou adsorção de água, é considerada uma de suas propriedades físicas mais 

importantes, afetando e limitando consideravelmente o seu uso industrial em vários 

ramos de utilização.  

O aumento de volume (inchamento) deve-se principalmente à inclusão de molé-

culas de água nos espaços submicroscópicos da madeira, conseqüentemente, alterando 

as dimensões da mesma. Da mesma forma, a diminuição do volume (contração) deve-

se à retirada das moléculas de água dos espaços submicroscópicos mencionados, oca-

sionando a aproximação das moléculas que as constituem, e a conseqüente retração da 

madeira. 

O aumento em volume é aproximadamente proporcional ao aumento do teor de 

umidade (entre zero e 28%), e também proporcional à massa específica da madeira.  

Como a alteração no volume da madeira (por contração ou inchamento) depende 

unicamente da água contida no interior dos espaços submicroscópicos da parede celu-

lar, ela só irá ocorrer a teores de umidade abaixo do ponto de saturação das fibras 

(PSF), ou seja, entre 0% e 28% U. Acima do PSF não ocorrem mudanças significativas 

em volume. 

O fator de inchamento volumétrico pode ser calculado pela fórmula a seguir 

 

α vu = U. ro               (%) 

 

Sendo:          

αvu (%) = fator de inchamento volumétrico de 0% a U% de umidade, baseado no vo-

lume da madeira a 0% U.  

U = teor de umidade em massa, por massa de substância seca a 0% U.  

ro = massa específica, em base à massa seca a  0% U. 

 

4.2.3.1  ADSORÇÃO DA MADEIRA 

 

O termo adsorção refere-se à capacidade de assimilação de água pela madeira, 

decorrente de um aumento de vapor de água na atmosfera, até que se atinja um equi-

líbrio de umidade entre a madeira e o meio ambiente. Este fenômeno depende da umi-

dade relativa do ar e da temperatura do ambiente. Em contrapartida, o termo desorção 
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é utilizado quando este fenômeno se dá de forma inversa, ou seja, a madeira perde 

umidade para se equilibrar com o meio ambiente. 

 

4.2.3.2 COEFICIENTE DE RETRATIBILIDADE (Q)  

 

Infelizmente, os índices lineares máximos de contração ou de inchamento que 

podemos encontrar na literatura são de pouca utilidade na vida prática, porque nesta 

situação jamais se procede a secagem da madeira até 0% de teor de umidade. Nor-

malmente ela é efetuada até 6-10% em estufa e até 11-15% ao ar livre.  

Portanto, é de grande interesse a determinação da porcentagem de contração ou 

de inchamento linear, para cada unidade porcentual de alteração no teor de umidade.  

A determinação do coeficiente de contração / inchamento a cada 1% de teor de 

umidade na madeira é feita com a utilização do “coeficiente de retratibilidade” (Q), que 

permite o cálculo em qualquer situação entre 0%U e o PSF, determinado pela fórmula 

apresentada a seguir.  

  

Q = ∆α / ∆u         ( % / % ) 

∴∴∴∴ Q = (l12 - l0) . P0 / (P12 - P0) . l0        ( % / % ) 

 

Onde:  

Q = Coeficiente de retratibilidade;  

∆α = Diferença de inchamento;  

∆u  = Diferença  de  teor  de umidade;  

l0 e l12 = Dimensões do corpo- de -prova, a 0% e 12% de teor de umidade;  

P0 e P12 = Massas do corpo-de-prova a 0% e 12% de U, respectivamente.  

  

Obs.: Por definição, o coeficiente de retratibilidade sempre é relacionado à dimensão 

seca da madeira. 

  

4.2.3.3 PLANOS DE CORTES 

 

Na árvore, a madeira desempenha três funções: suprimento da planta em seiva 

bruta ascendente, estocagem de reserva e sustentação. Essas funções são desempe-

nhadas pelos três principais tipos de tecidos, adaptados a cada uma delas: condução, 

estocagem e sustentação. Para se conhecer a estrutura da madeira, torna-se funda-

mental o exame de três cortes realizados nos três planos perpendiculares: corte trans-

versal perpendicular ao eixo do caule, corte radial em um plano passando pela medula, 
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corte tangencial efetuado em um plano excêntrico e paralelo ao eixo do caule. As três 

direções axial, radial e tangencial são as direções de anisotropia da madeira, interferin-

do de forma acentuada em suas propriedades físicas, mecânicas e tecnológicas. 

O exame dos três cortes efetuados sobre a madeira fornece uma vista do con-

junto de sua estrutura anatômica e permite destacar as características morfológicas 

próprias ao plano lenhoso. De um modo geral pode-se considerar que o arranjo dos 

elementos anatômicos da madeira não apresenta grandes variações sendo: 

• constante para uma dada espécie; 

• apresenta analogia com espécies vizinhas; 

• apresenta características gerais para uma família ou grupo. 

O plano lenhoso permite reconhecer uma dada madeira, sendo um caráter sistemá-

tico da espécie. Seu estudo conduz à descrição das madeiras, ao seu reconhecimento, a 

estimar suas propriedades e permite precisar as relações entre a anatomia e as carac-

terísticas desse material. 

A madeira não é um material isotrópico, e por isso possui diferentes características 

de acordo com a direção considerada. Sua anatomia pode ser melhor descrita através 

de observação das três seções ou superfícies fundamentais de observação 

 

 

4.2.3.4 ANISOTROPIA DIMENSIONAL  

 

A madeira incha e contrai desigualmente segundo os sentidos anatômicos tan-

gencial, radial e longitudinal. Denomina-se este fenômeno, “anisotropia dimensional”, o 

qual pode ser discriminado como anisotropia dimensional de contração ou anisotropia 

dimensional de inchamento.  

Devido ao fenômeno da anisotropia, ocorre o desenvolvimento de defeitos na 

madeira durante a fase de secagem ou de recondicionamento, tais como rachaduras, 

torções, empenamentos e abaulamentos. 
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4.3 PROPRIEDADES TÉRMICAS DA MADEIRA 

  

4.3.1 CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

A medida da taxa de fluxo de calor através da madeira submetida a um gradiente 

de temperatura. 

A condutividade térmica de peças estruturais de madeira é apenas uma pequena 

parcela da condutividade térmica de peças metálicas, o que as coloca numa posição de 

destaque para esta finalidade. Esta propriedade assume importância onde se pretende 

o isolamento de temperatura (calor ou frio). 

O coeficiente de condutividade térmica (ou de condutividade calorífica) indica a 

quantidade de calor conduzido através de um cubo de 1 m³ (1x1x1 m), quando este é 

submetido a uma diferença de temperatura entre seus lados opostos (em sentidos ana-

tômicos definidos) igual a 1ºC. 

Fórmula para determinar com boa aproximação, o coeficiente de condutividade térmica 

da madeira a 12 % de umidade: 

 

λ12 = 0,168 . r12 + 0,022           (Kcal / m h ºC) 

 

De forma geral, a condução calorífica resulta da transferência de vibrações de 

átomos e/ou moléculas, de um átomo e/ou de uma molécula para outros, sendo que a 

capacidade de condução depende principalmente da composição química, da macroes-

trutura e da textura do material.  

Devido a estrutura porosa da madeira, a sua condutividade térmica é relativa-

mente baixa (λ = 0,12), o que a caracteriza como um bom isolante de temperatura. 
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Isto se deve à porção de ar existente no seu interior, com um coeficiente igual a 

0,0216, e ao fato da baixa condutividade térmica do próprio material lenhoso. 

• Quanto maior for a massa específica (menor quantidade de ar por unidade de 

volume), maior será a sua condutividade térmica;  

• Quanto maior for o teor de umidade, maior será a condutividade térmica (condu-

tividade térmica da água = 0,5);   

• Quanto maior for o teor de extrativos, maior será a condutividade térmica da 

madeira;  

• Quanto maior for o aumento da temperatura, a partir da temperatura em que se 

determina um coeficiente de condutividade térmica de referência, maior será a 

condutividade térmica da madeira. 

 

4.3.2 CALOR ESPECÍFICO 

 

Capacidade de aquecimento de um material, ou seja, representa a quantidade de 

energia térmica necessária para causar a troca de uma unidade de temperatura e uma 

unidade de massa do material (kcal/ kg ºC). 

O Calor específico de um material é dado pela relação entre a capacidade de a-

quecimento deste material e a capacidade de aquecimento da água.  

O calor específico da madeira depende da temperatura e do teor de umidade do 

material. Contudo, esta propriedade independe da densidade ou da espécie florestal.  

 

Calor específico = 0,2692 + 0,00108 t   (em  ºC) 

 

4.3.3 TRANSMISSÃO TÉRMICA 

 

Medida do quão rápido um material pode absorver temperatura de suas imedia-

ções. Representada pelo fator dado pela elação entre a condutividade térmica e o pro-

duto do calor específico com a densidade da madeira. 

 

a =  λ  /  C.r       (m²/h) 

Onde:  

a = fator de  transmissão de calor;  

λ= Coeficiente de condutividade térmica;  

C = calor específico; e  

r = massa específica 
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Este fator é normalmente utilizado em cálculos para a solução de problemas nas 

áreas de secagem, de preservação e de laminação de madeiras. Devido à baixa condu-

tividade, moderadas densidade e o calor específico da madeira, a difusividade deste 

material é muito menor que a de outros materiais. 

Coeficiente de expansão térmica: medida da troca de dimensão causada pela 

troca de temperatura. 

A baixa expansão térmica da madeira tem certa importância na fabricação de 

compensados, chapas aglomeradas e de fibras, etc. As alterações dimensionais causa-

das pela variação da temperatura quase anulam as alterações dimensionais provocadas 

pela alteração do teor de umidade da madeira, decorrente de seu aquecimento. 

Coeficiente de expansão térmica é a medida da troca de dimensão causada pela 

troca de temperatura. Para a madeira este coeficiente é positivo em todos os seus sen-

tidos anatômicos, significando que ela se expande por efeito do aquecimento e se con-

trai pelo resfriamento.  

Os coeficientes de expansão térmica podem ser considerados como independen-

tes da temperatura fora da faixa de -50 ºC a +50 ºC, mas dentro destas eles podem 

ser calculados pelas seguintes fórmulas: 

Para coníferas e folhosas mais leves: 

cr = 56 ro  X  10-6  por  ºC 

ct = 81 ro  X  10-6  por  ºC 

 

 

Para folhosas mais pesadas:  

cr = 45  ro  X  10-6   por  ºC 

ct = 58  ro  X  10-6   por  ºC 

 

Onde:   

cr = coeficiente linear de expansão radial 

ct = coeficiente linear de expansão tangencial; e   

ro = massa específica a 0% de umidade. 

 

 

4.4 PROPRIEDADES ELÉTRICAS DA MADEIRA  

  

As propriedades elétricas da madeira mais importantes são:  

Condutividade: A condutividade de um material determina a corrente elétrica 

que irá passar quando ele é colocado sob um gradiente de voltagem. Para a madeira, a 
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condutividade varia pouco com a aplicação de voltagem, mas praticamente dobra a ca-

da elevação de 10ºC.  

A condutividade elétrica da madeira, ou o seu valor recíproco (resistência elétri-

ca), varia muito com o teor de umidade, especialmente abaixo do ponto de saturação 

das fibras: A medida que o teor de umidade aumenta de 0% U  ao PSF, a condutividade 

elétrica cresce (e a resistência elétrica decresce) em 10¹º a 10¹³ vezes. Com a eleva-

ção do teor de umidade acima do PSF, até completa saturação da estrutura da madeira, 

o aumento de condutividade é pequeno e muito variável.  

Quando a madeira está seca ela possui uma resistência elétrica específica (R) re-

lativamente alta (resistência à passagem de corrente elétrica contínua, em Ω, dada por 

um cubo de madeira seca de 1 cm³) e, nestas condições, ela pode ser considerada um 

bom isolante elétrico. Como dentro do limite higroscópico da madeira há uma depen-

dência inversamente proporcional entre a resistência elétrica específica (R) e o teor de 

umidade, esta pode ser utilizada para a determinação do teor de umidade na madeira, 

por meio de aparelhos elétricos. Estes aparelhos determinam diretamente teores de 

umidade compreendidos entre 6% e 25% com precisão de aproximadamente 1,5%. 

Além do teor de umidade, a resistência elétrica da madeira é influenciada pela 

temperatura. Em geral, quanto mais alta for a temperatura do lenho, mais baixa será a 

sua resistência elétrica. Dentro do limite higroscópico, normalmente considera-se uma 

variação de 0,15% para cada grau Celsius. 

Constante dielétrica: A constante dielétrica de um material não condutivo de-

termina a quantidade de energia elétrica potencial na forma de polarização induzida, a 

qual é armazenada num dado volume do material, quando este é colocado num campo 

elétrico.  

Para a madeira, a constante dielétrica é maior para polarização no sentido para-

lelo às fibras que no sentido perpendicular.   

A constante dielétrica da madeira seca varia de aproximadamente 2 a 5 à tem-

peratura ambiente. O seu valor aumenta se houver um aumento da temperatura ou do 

teor de umidade da madeira, com uma interação positiva moderada entre estes dois 

fatores, já que a constante dielétrica da água é aproximadamente 81. Por tal razão, 

variações no teor de umidade têm um efeito maior sobre a constante dielétrica que a 

densidade da madeira.  

Ocorre uma grande interação negativa entre o teor de umidade da madeira e a 

freqüência: Em 20 Hz a constante dielétrica pode variar de aproximadamente 

1.000.000 para madeira úmida, para 4 em madeira no estado seco;  A 1 KHz, de 5.000 

no  estado úmido para 4 no estado seco. 

Fator de potência dielétrica: Fator de potência dielétrica é uma medida da 

porção da energia armazenada, convertida em calor. 
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O fator de potência da madeira é afetado por vários outros fatores, incluindo a 

freqüência, teor de umidade e temperatura. Estes fatores se combinam e interagem de 

forma complexa para resultar em valores de fator de potência máximos e mínimos. 

 

4.5 PROPRIEDADES MECÂNICAS DA MADEIRA 

 

4.5.1 ELASTICIDADE E PLASTICIDADE  

 

Elasticidade é a propriedade da madeira sólida que a possibilita retomar a sua 

forma original, após a remoção da carga aplicada que causou certa deformação.  As 

propriedades elásticas são características de corpos sólidos, observadas somente quan-

do a carga aplicada se situa abaixo do limite proporcional de elasticidade; acima deste 

limite ocorrerão deformações plásticas (irreversíveis), seguida pela ruptura do material.  

Na madeira, o teor de umidade é importante, pois com altos teores pequenas 

deformações elásticas, efetuadas por dado período de tempo, podem se tornar defor-

mações plásticas.   

Aparentemente, o limite elástico pode ser considerado um conceito arbitrário.  

Para a madeira, a relação entre a carga aplicada e as deformações elásticas até o limite 

de elasticidade é expressa pela seguinte equação (Lei de Hooke):  

  

ε  =  αD .  σ 

 

Onde:  

ε = Deformação relativa = ∆l / lo [ cm ];               

∆l = alteração da dimensão de um corpo, por ação de uma carga (tração, compressão, 

etc.);  

lo = dimensão inicial do corpo submetido  ao esforço;  

αD = coeficiente de deformação =  ε  /  σ;   

σ = P / A = resistência ou tensão [ Kg / cm2, Kgf / cm2, ou  N / cm2 ].  

P = Carga aplicada [ kp  ou Kgf ]  

A = área sujeita ao esforço  [ cm2 ]   
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Segundo a equação dada pela Lei de Hooke e a figura acima, a deformação rela-

tiva é diretamente proporcional ao esforço, até o limite de elasticidade (ponto tangen-

te), na parte reta do gráfico descrito pela relação carga / deformação. Este ponto, onde 

deixa de existir proporcionalidade entre a carga aplicada e a deformação do corpo a 

que o esforço é submetido, denomina-se ”limite proporcional” (LP). 

 

 

 

4.5.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE  

 

Na prática, o fator αD (coeficiente de deformação) é substituído pelo seu valor 

recíproco, e denominado Módulo de elasticidade (E).  

 

E = 1 / αD 

   

O Módulo de elasticidade (E) expressa a carga necessária para distender um cor-

po de 1 cm² de área transversal, a uma distância igual ao seu próprio comprimento.  

Como é impossível distender a madeira nestas proporções, sem que antes ela 

chegue à ruptura, o módulo de elasticidade é apenas um valor teórico, utilizado para 

obter facilidade em cálculos.  

Embora o E não ofereça informações reais sobre o comportamento do material, 

em geral pode-se dizer que:  

a) Quanto mais alto o E, mais alta é a resistência do material;   

b) Quanto mais alto o E, mais baixa será a deformabilidade do material;   

b) Quanto mais baixo o E, piores serão as qualidades do material para fins de 

construções civis. 
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4.5.3 INFLUÊNCIAS INTERNAS DA MADEIRA  

 

A propriedade mais importante da madeira é sua massa específica. Em geral, 

quanto maior for a massa específica da madeira, maior será suas propriedades mecâni-

cas e elásticas, a exemplo das flexões estática e dinâmica, compressões paralela e per-

pendicular às fibras, etc , e os módulos  de elasticidade.  

-  Angulo das fibras: Nas propriedades  mecânicas e elásticas  da madeira, também 

manifesta-se o fenômeno da anisotropia  (desigualdade entre os diferentes eixos de 

crescimento da madeira). Porém, neste caso, as grandes influências da anisotropia são, 

principalmente, determinadas pelas direções, paralela ou perpendicular às fibras; as 

diferenças quase não são observadas levando-se em conta os sentidos tangencial, radi-

al e longitudinal da madeira, como no caso da contração e do inchamento.  

Para fins práticos, considera-se madeira industrialmente prejudicada as que possuem 

grã espiralada, cujas fibras dêm uma volta completa em menos de 10 m do compri-

mento de uma tora.   

Madeiras com excessiva inclinação das fibras se torcerão por ocasião da sua se-

cagem, e se tornam de difícil trabalhabilidade. Além disto, devido à descontinuidade 

das fibras ao longo do seu comprimento, têm suas propriedades de resistência diminuí-

das. 

-  Porcentagem  de lenho tardio e  lenho inicial: A influência do percentual das 

madeiras  de lenho inicial e lenho tardio em uma peça de madeira, diz respeito às dife-

renças existentes em consistência e massa específica dos lenhos que os forma: O lenho 

inicial, em relação ao lenho tardio, é formado por elementos com grandes diâmetros, 

de paredes finas e mais curtos, características estas que lhe conferem baixas resistên-

cias.  

Em função do exposto acima, é razoável esperar que quanto menor for o percentual de 

lenho inicial em uma madeira (e maior for o percentual de lenho tardio), melhores se-

rão suas propriedades de resistência.  

-  Largura irregular dos anéis de crescimento: A madeira de uma árvore que apre-

senta  irregularidade na largura dos anéis de crescimento terá propriedades desiguais. 

Como conseqüência ao secar a madeira se torcerá, além de estar sujeita a se abrir em 

duas seções em alguma zona de maior fragilidade.  

As causas deste problema normalmente são os tratos silviculturais e as condições de 

crescimento da árvore (adubação, alteração drástica do espaçamento por desbaste, 

etc.).   

O crescimento excêntrico dos anéis, de forma acentuada, é outra causa de varia-

ção nas propriedades da madeira. Uma das razões é a alta diferença em consistência do 
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material formado em lados opostos do fuste; outra é a formação de lenho de reação, 

em diferentes posições para o caso das coníferas ou de folhosas. 

-  Defeitos  da madeira: A influência de defeitos da madeira é acentuada em madei-

ras com altos teores de umidade. A "defeitos da madeira" podemos nos referir a todo 

tipo de anomalias estruturais, irregularidades, modificação química ou de coloração ob-

servadas neste material, que prejudiquem a sua utilização ou reduzam o seu valor co-

mercial. 

Um defeito deve sempre ser considerado em relação à utilização final da madei-

ra, pois o que pode ser considerado indesejado em um caso poderá ser almejado em 

outro. A exemplo disto pode-se citar a madeira com grã reversa: Ela é de difícil traba-

lhabilidade, mas poderá  ser valorizada no ponto de vista ornamental, pelos desenhos e 

variações na reflexão da luz incidente neste material.  

 

4.5.3.1 DEFEITOS MAIS COMUNS RELACIONADOS ÀS PROPRIEDADES MECÂNI-

CAS E ELÁSTICAS DA MADEIRA  

 

Nós: Trata-se da porção basal de um ramo, que provoca desvios no tecido le-

nhoso de sua vizinhança. Quanto a sua aderência na madeira, podemos considera-los 

como:  

Nós vivos: Os nós que correspondem à porção basal de ramos vivos, havendo 

perfeita continuidade dos tecidos lenhosos entre esta porção com a madeira dos entre-

nós. Esta íntima ligação lhe confere estabilidade na peça de madeira; 

Nós mortos: Os nós que correspondem à porção basal de um ramo sem vida, 

que deixou de participar do desenvolvimento do fuste da árvore. Assim, deixa de existir 

continuidade da estrutura, ficando preso à madeira apenas pela compressão periférica 

exercida pelo crescimento diametral do fuste.  

A importância de como os nós se apresentam (incluso, transverso ou repassado), 

é justificada pelo fato que seus tamanhos, concentrações ou agrupamentos, influem de 

forma muito significativa na classificação e no valor comercial da madeira.  

Os nós depreciam as peças de madeira, principalmente devido à presença do veio irre-

gular que, no caso de um esforço de compressão paralelo às fibras, fará com que a 

madeira se comporte com instabilidade. O veio irregular também pode afetar a resis-

tência das peças sujeitas à flexão, além de dificultar a sua trabalhabilidade e causar 

prejuízo às ferramentas.  

Grã irregular ou reversa: Esta grã é típica em madeira de árvores que apresen-

tam fibras orientadas em mais de um sentido. Geralmente trata-se de uma característi-

ca genética, própria da espécie, sendo muito comum em espécies tropicais.  
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Grã irregular também pode ser causada pelo crescimento irregular ou muito rá-

pido da madeira, pela existência de um tecido de cicatrização no fuste, etc. Este tipo de 

defeito é responsável pela variação do ângulo das fibras, pela alta dilatação e de sen-

volvimento de tensões internas da madeira, tendo como conseqüência baixas proprie-

dades de resistência.  

As tensões internas existentes no fuste de uma árvore são consideradas muito 

problemáticas pois, uma vez que este seja cortado, elas são liberadas e normalmente 

rompem as fibras ao longo dos raios, causando rachaduras, empenamentos, etc., e 

consideráveis prejuízos às propriedades de resistência da madeira.  

Além da grã irregular, o crescimento rápido da madeira é responsável pelo de-

senvolvimento de madeira com baixa massa específica e elevadas tensões internas, 

ocasionando rachaduras internas neste material. 

Lenho de reação: Árvores com fustes que se desviam da direção normal de cres-

cimento, desenvolvem lenhos especiais para compensarem o esforço que lhes é subme-

tido em decorrência de qualquer ação externa, em intensidade, tempo e sentido cons-

tantes. De forma genérica este tipo particular de lenho é denominado de lenho de rea-

ção. 

O lenho de compressão é facilmente observado macroscopicamente, pelo cres-

cimento do fuste, transição quase indistinta entre o lenho inicial e o lenho tardio, com 

cor mais intensa que o lenho normal e sem brilho. Quimicamente o lenho de compres-

são tem alto teor de lignina e baixo teor de celulose. Estes tipos de lenho têm proprie-

dades bem diferentes do lenho normal e afetam consideravelmente as propriedades 

tecnológicas da madeira.  

As principais conseqüências da presença de lenho de compressão na madeira 

são:  

• comportamento desigual da madeira;  

• madeira quebradiça, suscetível à ocorrência de rachaduras longitudinais 

irregulares durante a secagem;  

• maior resistência à compressão axial e perpendicular às fibras;  

• coloração típica, normalmente depreciando o material.  

O lenho de tração, da mesma forma que o lenho de compressão, normalmente é 

associado ao crescimento excêntrico do fuste da árvore, causados por ventos dominan-

tes, curvaturas geotrópicas e iluminação desigual que originam copas assimétricas, fa-

zendo com que haja má distribuição de esforços no fuste.  

Macroscopicamente ele pode ser identificado por sua coloração distinta, mais cla-

ra ou escura que o lenho normal e brilho diferenciado. As paredes das células da ma-

deira têm elevado teor de celulose e lignina quase ausente. O lenho de tração causa 
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sérios problemas durante a secagem da madeira, promovendo o seu colapso e rachadu-

ras longitudinais.     

As principais conseqüências da existência do lenho de tração na madeira são:  

• difícil trabalhabilidade;  

• difícil acabamento superficial;  

• comportamento desigual da madeira;  

• maior resistência à tração; e  

• depreciação do material pela coloração.  

 

Bolsas de resina: Este efeito ocorre somente em coníferas, porém, em folhosas, po-

dem ocorrer aspectos análogos, denominados bolsas de goma. Trata-se de um espaço 

localizado dentro de um anel de crescimento, contendo resina no estado líquido ou sóli-

do, algumas vezes com casca inclusa. Bolsas de resina afetam não somente o aspecto 

da superfície das peças, mas também suas propriedades mecânicas. Além disso, o fluxo 

anormal de resinas origina zonas de lenho translúcido em tábuas de pouca espessura, 

onde a resina pode se liquefazer quando são aquecidas, mesmo que a superfície das 

peças já tenha recebido acabamento superficial, como por exemplo verniz.  

Fissuras de compressão: Este tipo de defeito constitui sério defeito na madeira, pelo 

fato dele muitas vezes não ser aparente, mas torná-la friável e quebradiça. A fissura de 

compressão apresenta-se como uma desorganização do tecido lenhoso, que se apre-

senta em peças de madeira serrada como linhas quebradas, de cor clara e dispostas 

perpendicularmente à grã na face de corte. 

Algumas vezes observa-se uma marca de tonalidade mais escura contornando o te-

cido lesado, como resultado de um fluxo anormal de goma nesta região. Esta fissura 

provoca um calo cicatricial que acabará cobrindo a zona lesada. Sendo ela muito exten-

sa, há condições de observá-la pelo lado externo do fuste pela superfície rugosa deste 

ou pequenos mamilos. Este defeito é resultado de traumatismos causados à madeira 

ainda na árvore em pé, pelo esforço de caudado pelo seu peso próprio ser superior ao 

que o fuste poderia suportar, ou por outras razões como excessivo esforço causado pe-

lo vento, peso de neve, queda de árvores vizinhas por ocasião da exploração florestal, 

entre outros que provoquem curvaturas excessivas sem, contudo, que o fuste se rom-

pa.  

  

4.5.4 INFLUÊNCIAS EXTERNAS DA MADEIRA 

 

Temperatura: De forma geral, altas temperaturas ocasionam baixas resistências 

à madeira, como conseqüência da dilatação e da movimentação térmica das moléculas 

de seus constituintes.  



31 

 

Acima de aproximadamente 100 ºC, mesmo que de forma acanhada, já começa 

ocorrer a degradação térmica da madeira.  

Teor de umidade: Sendo o teor de umidade da madeira dependente da tempera-

tura e da umidade relativa do ar em que ela se encontra, ele é considerado uma variá-

vel afetada por fatores externos da madeira. 

Com exceção da melhor trabalhabilidade e da resistência ao choque, a madeira 

fica mais fraca com o aumento de seu teor de umidade, de 0%U a aproximadamente 

28 a 30%U (PSF). Acima do PSF a resistência permanece constante, em virtude do a-

créscimo de umidade a partir deste ponto, se referir tão somente ao preenchimento dos 

espaços vazios existentes na madeira. 

À medida que ocorre entrada de moléculas de água nos espaços submicroscópi-

cos da parede celular, a madeira se torna gradativamente inchada e plasticizada, até 

atingir o PSF. Em conseqüência, normalmente suas propriedades mecânicas são bem 

correlacionadas com o teor de umidade.     

 

 

5. ENSAIOS LABORATÓRIAIS DE PAINÉIS COMPENSADOS 

 

5.1 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE 

 

Determina por pesagem, a perda em massa de um corpo de prova, no momento 

em que foi retirado (confeccionado) e após a secagem até massa constante. 

 

5.2 DETERMINACAO DA MASSA ESPECÍFICA 

 

Determinacao da densidade como a razão entre a massa e o volume de cada 

corpo de prova na mesma unidade. 

  

5.3 CISALHAMENTO 

 

Consiste na separação das fibras por um esforço paralelo às mesmas. 

O ensaio consiste na aplicação e na mensuração do esforço no sentido das fibras, 

para provocar o deslizamento entre elas, sendo um dado de importância prática. 

 

5.4 FLEXÃO ESTÁTICA 

 

A determinação é dada pela aplicação de uma forca no meio de um corpo de 

prova suportado por dois apoios. 
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O MOE é calculado utilizando o declive da parte retilínea da curva carga-

deformação. Este valor calculado é o modulo aparente, e não o verdadeiro. 

 

5.5 COMPRESSÃO  

 

Determina o limite de resistência do material quando submetido à compressão.  

Consiste em aplicar uma carga de compressão, até levar o corpo de prova à ruptura. 

  

 

5.2 COMPRESSÃO AXIAL OU PARALELA ÀS FIBRAS  

 

Como o próprio nome do ensaio sugere a compressão paralela às fibras ou com-

pressão axial, é avaliada com a aplicação de uma carga no sentido das fibras da madei-

ra, com velocidade controlada, até a sua ruptura.  

Da mesma forma que para a determinação da flexão estática, na avaliação da 

compressão axial é usual a determinação do limite de elasticidade, para cálculo do mó-

dulo de elasticidade ao esforço a compressão paralela às fibras.  

A figura abaixo ilustra de forma esquemática a forma de determinar a compres-

são axial de um corpo-de-prova. 

 

 

 

 

5.3 TRAÇÃO AXIAL OU PARALELA ÀS FIBRAS  

 

Em geral, distingue-se entre resistência à tração, tração axial ou paralela às fi-

bras e tração perpendicular às fibras, . 
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3. DEGRADACAO DA MADEIRA 

 

A durabilidade natural e a preservação da madeira são fatores que determinam 

sua utilização, pois dependendo da região, temperatura e umidade, pode ser habitat 

perfeito para o desenvolvimento de fungos e insetos. Inclusive árvores vivas podem ser 

vitimas do ataque desses organismos. 

São necessárias técnicas de conservação e cuidados para manter a qualidade da 

madeira serrada, laminados e compensados, entre outros. 

Dependendo dos procedimentos que são recomendados, tornam-se operacional-

mente impraticáveis, tais técnicas de conservação. 

Apesar de todas essas dificuldades de manter a qualidade da madeira, existem várias 

técnicas de preservação as quais devem ser aplicadas às toras e à madeira serrada.   

 

3.1 AGENTES DEGRADADORES DA MADEIRA 

Desgaste mecânico: É o esforço a que são submetidas as madeira, como exem-

plos as escadas, pontes cais e atracadouros, rodas de madeira, cabos de ferra-

mentas, porteiras, etc. 

Desgaste Físico: O principal agente de degradação física é sem dúvida o fogo. A 

degradação por fungos, insetos e brocas marinhas é na maioria das vezes lenta, 

a degradação pelo fogo é rápida, devastando florestas, pátios e construções em 

curtíssimo espaço de tempo. 

Degradação Química: A madeira em contato com substâncias químicas como á-

cidos e bases fortes (óxido de ferro, dióxido de enxofre, sais de sódio, etc.), so-

fre redução em suas propriedades mecânicas. A madeira decomposta por ação 

química tem a característica de se apresentar fragmentada ou desfibrada. 

Degradação Biológica: A degradação biológica é causada por organismo xilófa-

gos, onde os mais importantes são fungos, insetos, brocas marinhas e bactérias, 
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dentre estes, os mais importantes são os fungos e insetos que são responsáveis 

por grande parte dos danos causados à madeira. 

 

Os agentes de degradação biológica podem ser: 

FUNGOS e BACTÉRIAS: causam a deterioração pela liberação de enzimas que reagem 

com os constituintes da parede celular a nível molecular, causando a quebra desta es-

trutura. 

CUPINS, BESOUROS E BROCAS MARINHAS: causam a deterioração ao escavar ga-

lerias através da estrutura da madeira com a finalidade de utilzá-la como abrigo ou ali-

mento. 

 

XILOFAGOS 

 

A madeira está sujeita à degradação por organismos que dela se alimentam. No 

lenho estão presentes muitas substâncias nutritivas, carboidratos, gomas, resinas e 

amidos que constituem a base alimentar de uma infinidade de organismos, entre os 

quais, fungos, bactérias, insetos, moluscos e crustáceos. 

Estes organismos que degradam a madeira são conhecidos por xilófagos (do grego x-

ylon, madeira e fagus, comer). 

 

Bactérias 

 

O ataque por bactérias é comum em madeiras mantidas submersas por semanas 

ou meses ou submetidas a condições de anaerobiose.  

Estes agentes alimentam-se aparentemente de nutrientes presentes nas células 

dos raios e dos canais resiníferos.  

O ataque é muito lento, podendo levar anos até ocorrerem alterações na madei-

ra 

Macroscopicamente, observa-se pequenas manchas distribuídas na superfície de 

madeira. 

Inicialmente o ataque se restringe às substâncias de reserva das células radiais e 

posteriormente as próprias células dos raios são danificadas. 

Em estágio avançado causam danos às fibras e traqueóides, podendo provocar o 

amolecimento da madeira e a perda de resistência da mesma.  

A madeira atacada por bactérias apresenta um aumento na sua permeabilidade, 

pois estes organismos possuem um sistema enzimático que destrói a membrana das 

pontuações, local onde são encontrados com freqüência.  
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Podem penetrar profundamente na madeira de várias espécies e, em função do 

aumento da permeabilidade, tornam estas madeiras excessivamente absorvente 

Em ambientes úmidos as bactérias são os primeiros colonizadores e exercem influência 

sobre os outros organismos, muitas vezes atacando-os ou inibindo-os. 

Dependendo do ataque, as enzimas segregadas pelas bactérias podem dar à 

madeira um odor desagradável. 

As bactérias não causam sérios danos à madeira. Sua maior importância está na 

possibilidade do aumento da permeabilidade da madeira. 

O ataque de bactérias xilófagas é mais difícil de perceber e dura muitos anos, 

normalmente sem efeitos evidentes de imediato. É comum em madeiras que estarão 

expostas a condições anaeróbias (submersas ou enterradas). Caracteriza-se em alguns 

casos pelo aparecimento de manchas que progressivamente tornam-se amolecidas. As 

bactérias desempenham uma posição importante na colonização de xilófagos, pois, em 

geral, antecedem e podem favorecer a colonização por fungos. 

 

Fungos 

 

Os fungos são seres inferiores desprovidos de clorofila. Nutrem-se também de 

animais e plantas em decomposição.  

Estes organismos constituem-se por filamentos celulares longos e finos, chama-

dos de Hifas, o conjunto dessa hifas é chamado de micélio. 

A deterioração da madeira por fungos ocorre de diferentes formas e podem de-

compor a madeira totalmente ou somente mancha-la. 

Os fungos atacam em geral a madeira que apresenta um teor de umidade favo-

rável ao seu desenvolvimento. O tipo de ataque é classificado de acordo com o fungo 

que se instala na madeira: 

 

Emboloradores: ascomicetos, deuteromicetos e, menos frequentemente, ficomicetos 

que atacam a madeira provocando o emboloramento. Estes fungos preferem as células 

do parênquima radial devido a grande quantidade de substâncias nutritivas que acumu-

lam, uma vez que alimentam-se do conteúdo presente no lume das células. 

Manchadores: ascomicetos e deuteromicetos. As manchas são provocadas pelas pig-

mentação das hifas (estruturas filamentosas) ou devido às substâncias pigmentadas 

que estas expelem quando são hifas hialinas. 

Podridão branca: basidiomicetos que atacam a parede secundária e a lignina presente 

na madeira. Podem ocorrer linhas enegrecidas que margeiam a área afetada. 
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Podridão mole: ascomicetos e deuteromicetos. As hifas penetram na parede secundá-

ria das células, tornando a madeira amolecida e causando degeneração em todas as 

suas características mecânicas. 

A madeira está sujeita à degradação por organismos que dela se alimentam. No 

lenho estão presentes muitas substâncias nutritivas, como açúcares, carboidratos, 

gomas, resinas e amidos que constituem a base alimentar de uma infinidade de orga-

nismos, entre os quais, fungos, bactérias, insetos, moluscos e crustáceos. 

Estes organismos que degradam a madeira são conhecidos por xilófagos (do 

grego xylon, madeira e fagus, comer). 

Os fungos atacam em geral a madeira que apresenta um teor de umidade favo-

rável ao seu desenvolvimento. O tipo de ataque é classificado de acordo com o fun- 

go que se instala na madeira: 

Emboloradores: ascomicetos, deuteromicetos e, menos frequentemente, fico-

micetos que atacam a madeira provocando o emboloramento. Estes fungos preferem 

as células do parênquima radial devido a grande quantidade de substâncias nutritivas 

que acumulam, uma vez que alimentam-se do conteúdo presente no lume 

das células. 

Manchadores: ascomicetos e deuteromicetos. As manchas são provocadas pe-

las pigmentação das hifas (estruturas filamentosas) ou devido às substâncias pig- 

mentadas que estas expelem quando são hifas hialinas. 

Podridão branca: basidiomicetos que atacam a parede secundária e a lignina 

presente na madeira. Podem ocorrer linhas enegrecidas que margeiam a área afeta- 

da. 

Podridão mole: ascomicetos e deuteromicetos. As hifas penetram na parede 

secundária das células, tornando a madeira amolecida e causando degeneração em 

todas as suas características mecânicas. 

Podridão parda: Provocada por basidiomicetos que nutrem-se dos hidratos de 

carbono presentes na parede celular. Causa o escurecimento da madeira e provoca 

fissuras por toda a peça, afetando a resistência da madeira. 

Bactérias 

O ataque de bactérias xilófagas é mais difícil de perceber e dura muitos anos, 

normalmente sem efeitos evidentes de imediato. É comum em madeiras que estarão 
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expostas a condições anaeróbias (submersas ou enterradas). Caracteriza-se em alguns 

casos pelo aparecimento de manchas que progressivamente tornam-se amolecidas. As 

bactérias desempenham uma posição importante na colonização de xilófagos, pois, em 

geral, antecedem e podem favorecer a colonização por fungos  

 

Insetos 

Dos insetos que atacam a madeira serrada, os besouros e os cupins estão entre 

os que causam piores danos. Traças, vespas, mariposas e outros em menor esca- 

la de importância também depositam seus ovos em peças de madeira ou utilizam-na 

como fonte de alimento. 

Em relação aos besouros (ordem coleoptera) existe uma grande variedade que 

atacam a madeira e causam prejuízos relevantes (cerambycidae, scolytidae, platy- 

podidae, bostrychideae, lyctidae e anobidae, entre outras). Os ovos podem ser deposi-

tados no lenho das árvores ou na madeira já cortada. Apesar de alguns se- 

rem muito pequenos (os escolitídeos e os platipodídeos não ultrapassam 1 mm de 

comprimento) promovem ataques devastadores na madeira: estão associados 

naturalmente a fungos, dos quais, em alguns casos, se alimentam. 

Os cupins que atacam a madeira alimentam-se fundamentalmente de celulose. 

São classificados dentro da ordem isoptera. Estão, em geral, associados a micror- 

ganismos simbióticos que promovem a degradação enzimática da celulose presente no 

xilema. A estrutura social destes insetos é altamente organizada e comple- 

xa, com a colônia dividindo-se em várias castas hierárquicas. 

 

Outros xilófagos 

 

Moluscos (teredo) e crustáceos atacam peças em contato com a água do mar: 

esteios de marinas e portos de água salgada, cascos de embarcações de madeira. 

São conhecidos pelo nome de brocas marinhas e também causam prejuízo considerá-

vel. 

No caso de fungos, a estabilidade de baixa umidade no ar, conseguida com o au-

xílio de desumidificadores proporciona segurança à madeira. Os fungos não se 
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desenvolvem com o ar seco. Condicionadores de ar ligados 24 horas também ajudam 

no processo. Em caso de infestação por bolores, deve remover-se a camada 

externa de micélio com um pano embebido em glicerina e colocar a amostra em câmara 

úmida junto a um algodão embebido em formol por 24 horas. A aplicação 

de boro também é um bom meio para combater o problema. Se estiver adiantado, é 

melhor substituir a amostra por uma duplicata. 

Coleópteros podem ser evitados com limpeza periódica das gavetas, usando uma 

escovinha para remoção de possíveis detritos, restos de cascas e poeiras que se 

acumulem. O uso de naftalina nas gavetas, entre as amostras inibe ataque de insetos. 

Se já houver presença de coleópteros (identificáveis por furinhos na madeira 

e deposição de pó sob as amostras), basta separar as amostras afetadas e imergí-las 

em recipiente com querosene por uns 2 a 3 dias. O efeito do querosene per- 

manece ativo durante mais de seis meses. A gaveta deve ser devidamente limpa e to-

das amostras adjacentes inspecionadas para evitar contaminação. 

 


