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RESUMO
Os estudos com espécies nativas são fundamentais, pois podem auxiliar na
caracterização e utilização desse material nos mais variados fins e, ainda, contribuir
na difusão de novas tecnologias e informações sobre esses indivíduos arbóreos.
Com isso, o presente trabalho teve por objetivo determinar a retratibilidade e a
massa específica da madeira de Inga marginata Willd. Para tanto, foram abatidas
três árvores com, aproximadamente, seis anos de idade, das quais foi retirada a
primeira tora de cada uma dessas, para a determinação das propriedades físicas. As
dimensões e a massa dos corpos de prova, na posição amostrada, foram
mensuradas em duas condições de umidade (saturado e anidra) e as propriedades
físicas foram determinadas conforme as recomendações da NBR 7190 (ABNT,
1997). A massa específica básica média na primeira tora dessa espécie foi de 0,487
g/cm3, sendo caracterizada como média. Já a massa específica aparente média
apresentou valores iguais a 0,561 e 1,152 g/cm3 para as condições 0% de umidade
e a saturada, respectivamente. Os dados aritméticos de contração obtidos foram de
5,7, 5,6 e 0,8% para os sentidos tangencial, radial e longitudinal, respectivamente.
Com relação ao coeficiente anisotrópico foi possível classificar o material como
excelente, pois o valor médio foi igual a 1,2.
PALAVRAS-CHAVE: condições de umidade, espécie nativa, propriedades físicas da
madeira.
RETRATIBILITY AND SPECIFIC DENSITY OF THE Inga marginata Willd WOOD
ABSTRACT
The studies about native species are fundamental since they can help in the
characterization and use of these materials in a wide range of purposes, and also,
they can contribute to the diffusion of new technologies and information on these
arboreal individuals. Thus, the present work aimed to determine the retratibility and
the specific density of the Inga marginata Willd wood. For that, three trees with
approximately six years of age were cut, from which the first log was removed for the
determination of physical properties. The dimensions and mass of the specimens
were measured in two moisture conditions (saturated and anhydrous) and the
physical properties were determined according to the recommendations of NBR 7190
(ABNT, 1997). The mean specific density in the first log for this species was 0.487 g /
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cm3, being characterized as very light. The mean apparent specific density
presented values equal to 0.561 and 1.152 g/cm3 for the 0% of humidity and the
saturated conditions, respectively. The arithmetic contraction data obtained were 5.7,
5.6 and 0.8% for the tangential, radial and longitudinal directions, respectively. In
relation to the anisotropic coefficient, it was possible to classify the material as
excellent since the average value was equal to 1.2.
KEYWORDS: moisture conditions, native species, physical properties of wood.
INTRODUÇÃO
De maneira geral, as espécies madeireiras nativas foram, por muitas
décadas, amplamente exploradas pelo seu destaque como material de excelente
qualidade para indústria de móveis, carpintaria, construção civil, naval e também
utilizadas na medicina tradicional (RIBEIRO et al., 2015). Aliado ao baixo percentual
de germinação das sementes, comum em espécies nativas (CARVALHO, 2014),
estas decresceram numericamente suas populações e a variabilidade genética
(LINGNER et al., 2015), porém em contrapartida, a demanda por essa matéria-prima
apresentou aumento nos últimos anos (SOHNGEN; TIAN, 2016).
Com isso, o estudo das características tecnológicas da madeira proveniente
de florestas nativas torna-se importante uma vez que o conhecimento, entendimento
e difusão das informações encontradas poderão contribuir para o correto emprego
desse material nos mais variados fins. Dentre essas, o Inga maginata Willd., também
conhecido como Ingá-feijão, é um exemplo de espécie arbórea nativa do estado do
Rio Grande do Sul, com ocorrência natural em várias regiões do Brasil e também no
nordeste da Argentina destacando-se em ambientes úmidos (GARCIA;
FERNANDES, 2015).
Entretanto, a conceituação geral da madeira é importante para o melhor
entendimento do estudo, sendo um material poroso, higroscópico, anisotrópico e
heterogêneo que, aliado com a genética e as condições do ambiente em que está
submetido, pode resultar em diferentes características e variações de ordem
anatômica, física, química e de resistência mecânica (LOPES et al., 2011;
MELESSE; ZEWOTIR, 2013).
Assim, a espécie pode apresentar determinadas peculiaridades de tal modo a
restringir seu uso sob certas condições (ROCHA et al., 2015), tornando
indispensável a avaliação de uma série de fatores (ARAÚJO et al., 2016) como, por
exemplo, as propriedades físicas. Essas características variam entre espécies,
indivíduos da mesma espécie e, ainda, dentro de um único fuste no sentido medulacasca e da base para o topo (DIAS JÚNIOR et al., 2013; RIBEIRO et al., 2013;
MELO et al., 2014), como o caso de elevada densidade pode acarretar numa maior
resistência mecânica podendo ser ideal esse material para a construção civil, e
madeiras com alto coeficiente anisotrópico resulta numa menor empregabilidade
dessa espécie por esse parâmetro ser negativo na qualidade do material.
Nesse sentido, a massa específica é uma das mais importantes propriedades
físicas a ser definida, uma vez que está intimamente associada com outras
características tecnológicas (CHAGAS, 2014; LIMA et al., 2014; TREVISAN et al.,
2016) e pode ser empregada como uma indicadora paramétrica de qualidade da
madeira (TRAUTENMÜLLER et al., 2014).
Outro parâmetro que pode ser levado em consideração na avaliação e
classificação do material é a sua retratibilidade, ou seja, a resposta da madeira a
determinados ambientes aos quais é exposta por consequência das condições de
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umidade que, em função de sua higroscopicidade, pode resultar em variações
dimensionais quando há alteração no teor de umidade abaixo do ponto de saturação
das fibras (PSF) (OLIVEIRA,1990). De maneira geral, isso ocorre porque moléculas
de água estão ligadas por meio de pontes de hidrogênio às microfibrilas dos
polissacarídeos que formam a madeira, podendo variar de acordo com a espécie
(OLIVEIRA et al., 2010).
Assim, a determinação das propriedades físicas do material torna-se
importante na destinação final e, dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi
avaliar a retratibilidade e massa específica da madeira de Inga marginata Willd.
MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado no presente estudo foi amostrado na área pertencente à
Universidade Federal de Santa Maria - Campus de Frederico Westphalen, onde três
árvores de Inga marginata Willd. com, aproximadamente, seis anos de idade foram
abatidas e a primeira tora na posição base-topo com 1,40 m de comprimento foi
selecionada de cada indivíduo para a determinação das características físicas da
madeira.
O desdobro desse material foi realizado com o auxílio de uma serra fita
adotando o sistema de cortes tangenciais para confecção de duas tábuas por
indivíduo com dimensões de 1000mm x 50mm x 10mm (comprimento, largura e
espessura, respectivamente) e posteriormente confeccionados 16 corpos de prova
por tábua com as dimensões sugeridas na norma NBR 7190 (1997). Concluída essa
etapa, as peças foram transportadas para o Laboratório de Tecnologia e Utilização
de Produtos Florestais da instituição onde foram retirados dezesseis corpos de
prova para determinação do teor de umidade saturado (inicial), massa específica
básica, massa específica aparente ao teor de umidade saturado (inicial) e seca na
condição anidra e da retratibilidade (contração e coeficiente anisotrópico) da madeira
de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997).
Para a análise do teor de umidade saturado os corpos de prova foram, de
forma imediata, primeiramente pesados em balança com precisão de 0,01g. Após
essa mensuração, os mesmos foram encaminhados para secagem em estufa à
103°C, com seus pesos acompanhados periodicamente, até alcançarem valor
constante, ou seja, até atingirem a condição anidra (Equação 1).

(Eq.1)
Onde: Tu = Teor de umidade saturado (%); Pu= Peso saturado (g); P0% = peso seco
a 0% de umidade (g).
O volume das amostras para as determinações das massas específicas
básica (Equação 2), aparente saturada e na condição anidra (Equação 3) foi
realizado pelo método da balança hidrostática. Já o peso, nas respectivas umidades,
foi obtido pelo método gravimétrico em balança analítica com precisão de 0,01g.

(Eq. 2)
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Onde: MeBásica = Massa específica básica (g/cm3); P0% = peso seco a 0% (g); VV =
Volume verde (cm3).

(Eq. 3)
Onde: MeAparente xi= Massa específica aparente na condição de umidade “xi” (g/cm³);
P= Peso na condição de umidade “xi” (g); Vx= Volume na condição de umidade “xi”
(cm3); xi= condição de umidade (onde i = 1 para madeira saturada e i = 2 para
material anidro).
Para a determinação da contração (Equação 4) os corpos de prova foram
mensurados em pontos previamente demarcados nos sentidos radial, tangencial e
longitudinal utilizando um paquímetro com precisão de 0,01mm, nas condições de
umidade saturada e anidra, de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997).

(Eq. 4)
Onde: β (r,t,l)= contração nos sentidos radial, tangencial e longitudinal; (%); Dv=
dimensão saturada; (mm); e Ds= dimensão seca a 0% de umidade (mm).
Os dados coletados das variáveis em estudo foram submetidos a uma análise
descritiva utilizando o programa de computador Statgraphics.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores obtidos nos ensaios das propriedades físicas da madeira de Inga
marginata são encontrados na Tabela 1, onde é possível observar os dados para
cada indivíduo amostrado e também a média geral.
TABELA 1 – Valores médios do teor de umidade saturado, massa específica básica e
aparente seco a 0% de umidade e saturada, contração (sentidos tangencial, radial e
longitudinal) e coeficiente anisotrópico da madeira de Inga marginata.
Propriedades
Árvore 1
Árvore 2
Árvore 3
Média geral
140,0
128,1
144,8
137,6
TU (%)
MEb (g/cm3)
MEa 0% (g/cm3)
3

MEa saturada (g/cm )
β tangencial (%)
β radial (%)
β longitudinal (%)
CA

(± 14,3)

(± 12,5)

(± 8,2)

0,488

0,507

0,465

(± 13,6)

0,487

(± 0,045)

(± 0,038)

(± 0,017)

(± 0,031)

0,558

0,593

0,530

0,561

(± 4,3)

(± 4,3)

(± 2,1)

(± 3,6)

1,166

1,153

1,138

1,152

(± 0,043)

(± 0,036)

(± 0,013)

(± 0,031)

5,6

5,8

5,7

5,7

(± 1,5)

(± 1,6)

(± 1,0)

(± 1,4)

5,2

5,1

6,2

5,6

(± 1,6)

(± 1,1)

(± 1,1)

(± 1,3)

0,6

1,1

0,8

0,8

(± 0,3)

(± 0,4)

(± 0,3)

(± 0,3)

1,4

1,1

1,0

1,2

(± 0,3)

(± 0,4)

(± 0,3)

(± 0,3)
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Onde: Tu = teor de umidade; MEb = massa específica básica; MEa 0% = massa específica
aparente seco a 0%; MEa saturada = massa específica aparente saturada; β tangencial =
contração no sentido tangencial; β radial = contração no sentido radial; β longitudinal =
contração no sentido longitudinal; CA = coeficiente anisotrópico. Valores entre parênteses
correspondem ao desvio padrão.

O teor de umidade obtido a partir do material saturado foi semelhante ao
observado por Pertuzzatti et al. (2017) para a madeira de Eucalyptus grandis com
valor igual a 151,8% e mostra-se menor que o da espécie Eucalyptus cloeziana
sendo de 80,4% também estudada pelos mesmos autores. Essa variação dos
resultados entre as árvores caracterizadas como folhosas pode ter ocorrido em
função da capacidade de absorver água que é desigual entre as diferentes espécies.
De maneira geral as árvores apresentaram valores médios de massa
específica básica da madeira próximos aos encontrados na literatura e com uma
amplitude de 0,465 a 0,507 g/cm3. Isso pode ser evidenciado no estudo realizado
para a mesma espécie por Trautenmüller et al. (2016), onde esta propriedade
tecnológica variou de 0,487 a 0,520 g/cm3 sendo semelhante ao observado no
presente trabalho. Ainda, Tomasi et al. (2013) obtiveram uma massa específica
básica média igual a 0,510 g/cm3 para Ateleia glazioviana, espécie da mesma família
do Inga marginata. Essas variações nos dados podem ser entendidas em função
dos fatores químicos, físicos e anatômicos que são influenciados por genótipo,
variações ambientais, idade da árvore, influências externas e até pela determinação
em diferentes posições do tronco das árvores (DELUCIS et al., 2013; ZAQUE et al.,
2018). De acordo com a classificação de Melo et al. (1992) essa madeira enquadrase como média em função de sua massa específica básica estar na amplitude de
0,460 g/cm3 a 0,540 g/cm3.
Os resultados de massa específica aparente na condição saturada e a 0% de
umidade apresentaram valores que corroboraram com outras arbóreas folhosas
como, por exemplo, o Eucalyptus grandis, espécie amplamente utilizada nos mais
variados segmentos, conforme observado por Pertuzzatti et al. (2017). Os mesmos
autores abordaram, ainda, que a massa específica aparente saturada está
relacionada com a saturação total das fibras que, acima do PSF, aumenta somente
o peso do material resultando em maiores valores dessa propriedade conforme
aumenta o teor de umidade.
Conforme apresentado na Tabela 1, as alterações dimensionais (contração)
foram semelhantes nos sentidos tangencial e radial, sendo praticamente
desprezíveis no longitudinal. De maneira geral, sabe-se que a contração tangencial
pode ser o dobro da radial e cerca de 20 vezes maior que no sentido longitudinal
(DURLO; MARCHIORI, 1992), resultados não observados na presente análise.
Dentre essas, Tomasi et al. (2013) para madeira de Ateleia glazioviana
encontraram valores de contração tangencial e radial, menores e maiores,
respectivamente, quando comparado com os obtidos no presente estudo. Em
relação ao coeficiente anisotrópico esse se mostrou expressivamente superior,
apresentando valores próximos a 2. Ainda, as propriedades de contração e
anisotropia foram inferiores ao observado no trabalho de Costa et al. (2017) para
Mimosa schomburgkii, que variaram de 7,8 a 12,1% para a posição tangencial e 5,0
a 7,0% para radial. Já o coeficiente anisotrópico também apresentou valores
ligeiramente mais elevados e os autores abordaram que quanto mais elevado esse
parâmetro, mais propenso o material está a ocorrência de defeitos como o
fendilhamento e empenamento ocasionados pela alteração dimensional a qual a
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anisotropia se refere. Com isso, os valores estimados no presente trabalho são
desejáveis para a madeira e determinantes para o seu beneficiamento.
CONCLUSÕES
Os resultados indicam que a madeira de Inga marginata Willd. é considerada
média em função da massa específica.
As alterações dimensionais apresentam valores positivos para o uso da
madeira da espécie nas mais variadas funções como construção civil, fabricação de
móveis e demais produtos madeireiros.
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