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CAIU NO ENADE...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas figuras A, B e C acima, observa-se a arquitetura de pontoações 
que permitem a passagem de líquidos, células a célula, no interior da 
madeira.  Considerando essas figuras, julgue os itens a seguir: 
 
I Em A, a apontação é aureolada e o tórus esta em posição 

normal, o que permite uma fácil circulação de líquios entre 
células. 

II Em B, a pontoação é tipo gamecida, o que dificulta a circulação 
de líquidos entre as células. 

III Em B, a pontoação é do tipo aspirada, em que o tórus obstrui a 
sua abertura, dificultando a circulação de líquidos. 

IV Em C, o margo na região central da figura é constituído por um 
adensamento de fibrilas de celulose. 

Estão certos apenas os itens: 
A. I e II 
B. I e III  (RESPOSTA CORRETA) 
C. II e III 
D. II e IV 
E. III e IV 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 
 
Teor de umidade para painéis compensados na região de União da 
Vitória. 

Fonte: CEMAD – Centro de Engenharia e Madeira 
 

Estudo do Serviço Florestal revela 
madeiras mais resistentes ao 
apodrecimento e aos cupins 

O estudo é desenvolvido há 25 anos com 
120 espécies e só terminará quando todas 
elas tiverem apodrecido. Até o momento, 
amostras de 11 espécies permanecem 
intactas e integram o grupo das madeiras 
tropicais mais duráveis: preciosa, 
muirapixuna, jataipeba, cumaru, 
maparajuba, louro-canela, abiurana, pau-
santo, muiracatiara-rajada, angelim-
vermelho e maçaranduba. A pesquisa ocorre 
em uma área localizada na Floresta Nacional 
de Tapajós (PA). O engenheiro florestal e 
coordenador do estudo, Alencar Garlet, diz a 
que pesquisa surgiu para suprir a falta de 
informações sobre as madeiras amazônicas, 
inclusive a respeito da durabilidade natural 
delas. "Esses dados eram restritos às 
espécies de maior importância comercial e 
eram provenientes de poucos ensaios" diz 
ele. Com a idéia em mente, os 
pesquisadores saíram a campo para coletar 
espécies em vários pontos da Amazônia. 
Deram prioridade àquelas que não tivessem 
sido objeto de estudos anteriores e que 
apresentassem potencial madeireiro em 
função da altura, diâmetro do tronco e 
volume por hectare. Desde que as amostras 
começaram a serem analisadas, em 1985, 
uma equipe vai ao local da pesquisa uma 
vez ao ano na época da seca para analisar 
as madeiras. No dia 25 os técnicos 
retornarão da visita anual com novos dados. 
Cada amostra recebe uma classificação que 
vai de zero (amostra sadia) a quatro 
(amostra podre). Os dados são registrados 
em uma planilha e depois, analisados em 
laboratório. "Agora é que as informações 
estão maduras e que podemos trabalhar 
nelas", diz. Os resultados podem ajudar a 
valorizar o uso das espécies naturalmente 
duráveis. Nos Estados Unidos e na Europa, é 
crescente a restrição ao uso de produtos 
químicos de preservação de madeira em 
função de questões ambientais. "O mercado 
quer madeiras que sejam naturalmente 
duráveis e esta é uma oportunidade de 
agregar valor a essas espécies", afirma 
Garlet. 

Fonte: www.mma.gov.br 
AGENDA DE EVENTOS 

 
FEMADE 2011 - Feira Internacional da Indústria da Madeira, Móveis e 

Setor Florestal. 
 

De 13 a 16 de setembro de 2011 - Expotrade – Pinhais – Paraná 
www.feirafemade.com.br 

Colabore 

Sugestões para este informativo, acesse o site do 
curso e envie sua mensagem. 
www.engmadeira.yolasite.com 

Espessura Teor de umidade Desvio

(mm) (%) padrão

18 7 9,13 2,41

15 7 9,25 2,59

12 5 10,15 1,47

9 5 10,22 1,43

20 7 10,48 1,65

18 9 8,33 1,38

12 7 9,07 1,03

Lâminas


