






Eucalipto-grandis 

Nome científico: Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden., Myrtaceae. 
Observação: Madeira de reflorestamento 
Outros nomes populares: eucalipto. 
Nomes internacionais: eucalipto grandis (Costa Rica), flooded gum, rose gum (Austrália), 
toobur. 
Ocorrência:  
• Brasil: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Góias, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. 
• Outros países: África do Sul, Congo, Malauí, Nigéria, Nova Zelândia, Quênia, Zaire, 

Zimbábue. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
Características sensoriais: cerne e alburno distintos pela cor, cerne castanho-rosado-claro, 
alburno bege-rosado; pouco brilho; cheiro e gosto imperceptíveis; densidade baixa; macia ao 
corte; grã direita; textura fina a média. 
Descrição anatômica macroscópica:  
• Parênquima axial: indistinto mesmo sob lente, paratraqueal vasicêntrico escasso.  
• Raios: visíveis apenas sob lente no topo, finos.  
• Vasos: visíveis a olho nu, pequenos a médios; poucos; porosidade difusa; arranjo diagonal; 
solitários; obstruídos por tilos.  
• Camadas de crescimento: distintas, individualizadas por zonas fibrosas tangenciais mais 
escuras. 
 
Fonte: (Angyalossy-Alfonso,1987)  

 
DURABILIDADE / TRATAMENTO 

 
Durabilidade natural: madeira considerada com moderada durabilidade aos fungos 
apodrecedores e cupins (Silva,2001) e com baixa durabilidade aos fungos de podridão mole e 
cupins-de-solo (Nasutitermes sp.). 
Tratabilidade: o cerne é difícil de ser tratado, entretanto, o alburno é permeável. 
 
CARACTERÍSTICAS DE PROCESSAMENTO 

 
Trabalhabilidade: Madeira excelente para serraria, no entanto, requer o uso de técnicas 
apropriadas de desdobro para minimizar os efeitos das tensões de crescimento. Apresenta 
boas características de aplainamento, lixamento, torneamento, furação e 
acabamento. (IPT,1997)  
Secagem: em geral, as madeiras de espécies de eucalipto são consideradas como difíceis de 
secar, podendo ocorrer defeitos como colapso, empenamentos e rachas. A secagem em estufa 
deve ser feita de acordo com programas suaves, combinando, por exemplo, baixas 
temperaturas com altas umidades relativas. É recomendável a secagem ao ar, ou o uso de 
pré-secador, antes da secagem em estufa. 
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Programa de secagem pode ser obtido em  (Silva,2001)  

 
PROPRIEDADES FÍSICAS 

 
Densidade de massa ():  

• Aparente a 15% de umidade (ap, 15): 500 kg/m³  

• Básica (básica): 420 kg/m³ 
Contração:  
• Radial: 5,3 %  
• Tangencial: 8,7 %  
• Volumétrica: 15,7 % 
 
Resultados foram obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989b)  
 
PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 
Flexão:  
• Resistência (fM):  
      Madeira verde: 53,8 MPa  
      Madeira a 15% de umidade: 75,6 MPa  
• Módulo de elasticidade - Madeira verde: 9689 MPa 
 
Resultados foram obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989b)  
Compressão paralela às fibras:  
• Resistência (fc0):  
      Madeira verde: 26,3 MPa  
      Madeira a 15% de umidade: 42,1 MPa  
• Limite de proporcionalidade - Madeira verde: 19,7 MPa  
• Módulo de elasticidade - Madeira verde: 11572 MPa 
 
Resultados foram obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989b)  
Outras propriedades:  
• Dureza janka paralela - Madeira verde: 2687 N 
 
Resultado obtido de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989b)  

 
USOS 

 
Construção civil:  
• Leve interna, estrutural:  
      ripas 
      partes secundárias de estruturas  
• Leve interna, utilidade geral:  
      cordões 
      guarnições 
      rodapés 
      forros 
      lambris  
• Uso temporário:  
      pontaletes 
      andaimes 
Assoalhos:  
      tábuas 
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      tacos 
      parquetes 
Mobiliário:  
• Utilidade geral:  
      móveis estândar 
      partes internas de móveis inclusive daqueles decorativos 
Outros usos:  
      lâminas decorativas 
      chapas compensadas 

      embalagens  

  
 



Angelim-vermelho 
 
 
Nome científico: Dinizia excelsa Ducke, Leguminosae. 
Outros nomes populares: angelim, angelim-falso, angelim-ferro, angelim-pedra, angelim-
pedra-verdadeiro, faveira-carvão, faveira-dura, faveira-ferro, faveira-grande. 
Nomes internacionais: angelim pedra (ATIBT,1982), faveira preta, kuraru, parakwa (Guiana). 
Ocorrência:  
• Brasil: Amazônia, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia. 
• Outros países: Guiana, Guiana Francesa, Suriname. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
 
Características sensoriais: cerne e alburno pouco distintos pela cor, cerne castanho-
avermelhado; brilho moderado; cheiro desagradável e gosto imperceptível; densidade alta; 
dura ao corte; grã direita a irregular; textura média a grossa; superfície pouco lustrosa. 
Descrição anatômica macroscópica:  
• Parênquima axial: visível a olho nu, paratraqueal aliforme de extensão losangular, 
ocasionalmente confluente.  
• Raios: visíveis apenas sob lente no topo e na face tangencial; poucos.  
• Vasos: visíveis a olho nu, pequenos a médios; poucos; porosidade difusa; solitários, 
múltiplos e às vezes em cadeias radiais; obstruídos por óleo-resina ou substância 
esbranquiçada.  
• Camadas de crescimento: distintas, ligeiramente individualizadas por zonas fibrosas 
tangenciais mais escuras e por linhas de parênquima marginal. 
 
Fonte: (IPT,1983; IPT,1989a)  
 
DURABILIDADE / TRATAMENTO 

 
 
Durabilidade natural: o cerne apresenta alta resistência ao ataque de organismos xilófagos 
(fungos e insetos). (IPT,1989a) Em ensaios de campo com estacas, esta Madeira foi 
considerada altamente durável com vida média maior que oito anos. (Jesus et al.,1998)  
Tratabilidade: impermeável às soluções preservativas. (IPT,1989a) o cerne não é tratável 
com creosoto (oleossolúvel) e nem com CCA (hidrossolúvel), mesmo em processo sob 
pressão. (IBDF,1988; IBAMA,1997a)  
 
CARACTERÍSTICAS DE PROCESSAMENTO 

 
 
Trabalhabilidade: a Madeira de angelim-vermelho é difícil de ser trabalhada, mas recebe 
bom acabamento.  (Jankowsky,1990) A Madeira é fácil de tornear com bom acabamento e na 
furação apresenta desempenho regular. (IBAMA,1997a)  
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Secagem: rápida em programas mais severo. (IBDF,1988) Apresenta tendência moderada ao 
torcimento e leve ao colapso; seca relativamente bem ao ar. (Jankowsky,1990)  
 
Programas de secagem podem ser obtidos em (IBAMA,1997a; Jankowsky,1990)  
 
PROPRIEDADES FÍSICAS 

 
 
Densidade de massa ():  

• Aparente a 15% de umidade (ap, 15): 1090 kg/m³ (IPT,1989a)   

• Madeira verde (verde): 1260 kg/m³ (IBAMA,1997a)   

• Básica (básica): 830 kg/m³ (IBAMA,1997a)  
Contração:  
• Radial: 4,2 %  
• Tangencial: 6,6 %  
• Volumétrica: 14,6 % 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989a)  
 
PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 
 
Flexão:  
• Resistência (fM):  
      Madeira verde: 99,7 MPa  
      Madeira a 15% de umidade: 138,1 MPa  
• Limite de proporcionalidade - Madeira verde: 59,1 MPa  
• Módulo de elasticidade - Madeira verde: 14073 MPa 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989a)  
Compressão paralela às fibras:  
• Resistência (fc0):  
      Madeira verde: 65,2 MPa  
      Madeira a 15% de umidade: 80,9 MPa  
• Coeficiente de influência de umidade: 4,0 % 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989a)  
Outras propriedades:  
• Resistência ao impacto na flexão - Madeira a 15% (choque):  
      Trabalho absorvido: 48,7  
 

Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85). 
Fonte: (IPT,1989a)   
• Cisalhamento - Madeira verde: 13,1 MPa  
• Cisalhamento - Madeira a 12%: 17,7 MPa  
• Dureza janka paralela - Madeira verde: 9993 N  
• Dureza janka paralela - Madeira a 12%: 14318 N  
• Dureza janka transversal - Madeira verde: 10866 N  
• Dureza janka transversal - Madeira a 12%: 13543 N 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.  
Fonte: (IBAMA,1997a)  
 
• Tração normal às fibras - Madeira verde: 8,5 MPa  
• Fendilhamento - Madeira verde: 1,1 MPa 
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Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989a)  
 
USOS 

 
 
Construção civil:  
• Pesada externa:  
      pontes 
      postes 
      estacas 
      esteios 
      cruzetas 
      dormentes ferroviários 
      obras portuárias, piers  
• Pesada interna:  
      vigas 
      caibros 
Outros usos:  
      cabos de ferramentas 

      transporte  
 

Piquiá 
 
 
Nome científico: Caryocar villosum (Aubl.) Pers., Caryocaraceae. 
Outros nomes populares: pequi, pequi-roxo, pequiá, piqui, piqui-rosa, piquiá-bravo, piquiá-
verdadeiro. 
Nomes internacionais: abe a beurre (Guiana Francesa), bats souari (IPT,1989b) (Inglaterra), 
pekea (Inglaterra). 
Ocorrência:  
• Brasil: Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima. 
• Outros países: Guiana, Guiana Francesa, Suriname. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
 
Características sensoriais: cerne esbranquiçado, levemente rosado, passando geralmente a 
amarelado-claro ou também pardo-claro-amarelado; cheiro e gosto imperceptíveis; densidade 
alta; grã revessa; textura grossa. 
Descrição anatômica macroscópica:  
• Parênquima axial: visível só sob lente; apotraqueal difuso e difuso em agregados formando 
uma trama com os raios, às vezes em finas faixas marginais.  
• Raios: visíveis só sob lente no topo; finos e muito numerosos; na face tangencial pouco 
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visíveis mesmo sob lente.  
• Vasos: visíveis a olho nu; porosidade difusa; médios a grandes, solitários e múltiplos; 
obstruídos por tilos.  
• Camadas de crescimento: marcadas por zonas fibrosas bem regulares e, eventualmente, 
pelo parênquima marginal. 
 
Fonte: (IPT,1983)  
 
DURABILIDADE / TRATAMENTO 

 
 
Durabilidade natural: A madeira em ensaios de laboratório demonstrou ter alta resistência ao 
ataque de organismos xilófagos. (IPT,1989a)  
Tratabilidade: apresenta baixa permeabilidade às soluções preservativas quando submetida à 
impregnação sob pressão. (IPT,1989a)  
 
CARACTERÍSTICAS DE PROCESSAMENTO 

 
 
Trabalhabilidade: A madeira de piquiá é difícil de ser trabalhada, tanto com ferramentas 
manuais como mecânicas. Produz superfície áspera, depois do aplainado, devido à grã 
revessa. Bom acabamento em pintura, verniz e polimento. (IPT,1989b)  
 
PROPRIEDADES FÍSICAS 

 
 
Densidade de massa ():  

• Aparente a 15% de umidade (ap, 15): 930 kg/m³ 
 
Fonte: (IPT,1989a)  
Contração:  
• Radial: 5,5 %  
• Tangencial: 9,2 %  
• Volumétrica: 16,7 % 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85) 
Fonte: (IPT,1989a)  
 
PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 
 
Flexão:  
• Resistência (fM):  
      Madeira verde: 113,6 MPa  
      Madeira a 15% de umidade: 145,7 MPa  
• Limite de proporcionalidade - Madeira verde: 48,6 MPa  
• Módulo de elasticidade - Madeira verde: 14111 MPa 
Compressão paralela às fibras:  
• Resistência (fc0):  
      Madeira verde: 55,2 MPa  
      Madeira a 15% de umidade: 86,5 MPa  
• Coeficiente de influência de umidade: 3,6 %  
• Limite de proporcionalidade - Madeira verde: 35,3 MPa  
• Módulo de elasticidade - Madeira verde: 18407 MPa 
Outras propriedades:  
• Resistência ao impacto na flexão - Madeira a 15% (choque):  
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      Trabalho absorvido: 38,4  
      Coeficiente de resiliência R: 0,6  

      Cota dinâmica R/ab,15
2
: 0,7  

• Cisalhamento - Madeira verde: 12,9 MPa  
• Dureza janka paralela - Madeira verde: 5864 N  
• Tração normal às fibras - Madeira verde: 10,1 MPa  
• Fendilhamento - Madeira verde: 1,1 MPa 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85) 
Fonte: (IPT,1989a)  
 
USOS 

 
 
Construção civil:  
• Pesada externa:  
      dormentes ferroviários 
      cruzetas 
      postes 
      defensas 
      mourões  
• Pesada interna:  
      vigas 
      caibros 
Outros usos:  
      embarcações (quilhas, convés, costados e cavernas) 
      tanoaria 

      embalagens  
 

Cupiúba 

Nome científico: Goupia glabra Aubl., Goupiaceae. 
Outros nomes populares: cachaceiro, copiúba, copiúva, cupiúba-rosa, peniqueiro, peroba-
do-norte, peroba-fedida, vinagreiro. 
Nomes internacionais: cabacalli, copie, couepi, goupi (ATIBT,1982), goupil, 
kabikalli (Suriname), kaboekallii, kabukalli, koepi, koepie (Guiana; Guiana Francesa), kopi, 
pilon (Venezuela). 
Ocorrência:  
• Brasil: Amazônia, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia. 

• Outros países: Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS 
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Características sensoriais: cerne e alburno indistintos pela cor, castanho-avermelhado; 
superfície sem brilho; cheiro perceptível, desagradável, gosto imperceptível; densidade alta; 
grã irregular; textura média. 
Descrição anatômica macroscópica:  
• Parênquima axial: visível apenas sob lente, apotraqueal difuso em agregados.  
• Raios: visíveis apenas sob lente no topo e na face tangencial, finos, poucos a numerosos.  
• Vasos: visíveis a olho nu, médios, poucos, porosidade difusa; solitários; obstruídos por óleo-
resina.  
• Camadas de crescimento: indistintas. 
 
Fonte:  (IPT,1989a)  

 
DURABILIDADE / TRATAMENTO 

 
Durabilidade natural: em ensaios de laboratório a madeira de cupiúba demonstrou ter alta 
resistência ao ataque de organismos xilófagos (fungos e cupins). (IPT,1989a) Apresenta 
resistência a fungos apodrecedores (podridão branca e parda) e cupins-de-madeira-seca, 
entretanto não é resistente aos xilófagos marinhos. (Chudnoff,1979; IBAMA,1997a) Estudo 
realizado pela (SUDAM/IPT,1981) verificou que a durabilidade desta madeira é superior a 12 
anos de serviço em contato com o solo. 
Tratabilidade: o cerne e o alburno apresentam moderada permeabilidade às soluções 
preservativas tanto oleossolúvel (creosoto) como hidrossolúvel (CCA). A retenção de 
preservativo oleossolúvel é de 200 kg/m3 a 300 kg/m3. (IBDF,1981) Já (Brito Neto et 
al.,1984)  reconheceram o cerne de cupiúba como de baixa permeabilidade ao tratamento 
com óleo creosoto. 
 
CARACTERÍSTICAS DE PROCESSAMENTO 

 
Trabalhabilidade: a madeira de cupiúba é fácil de trabalhar com ferramentas manuais ou 
com máquinas. É fácil de serrar, aplainar, tornear, colar e parafusar. O uso de pregos sem 
furação pode provocar rachaduras. Recebe bom acabamento. (Jankowsky,1990) Aceita bem a 
colagem mas não é adequada para a fabricação de compensados, por apresentar rachaduras 
na tora. Boa aceitação de tinta, verniz, emassamento e polimento. (IBAMA,1997a)  
Secagem: a secagem ao ar é lenta, sem a ocorrência de sérios defeitos como rachaduras ou 
empenamentos. Na secagem em estufa apresenta ligeira incidência de 
defeitos. (Jankowsky,1990)  
 
PROPRIEDADES FÍSICAS 

 
Densidade de massa ():  

• Aparente a 15% de umidade (ap, 15): 870 kg/m³ (IPT,1989a)   

• Madeira verde (verde): 1130 kg/m³ (IBAMA,1997a)   

• Básica (básica): 710 kg/m³ (IBAMA,1997a)  
Contração:  
• Radial: 4,8 %  
• Tangencial: 9,1 %  
• Volumétrica: 16,1 % 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte:  (IPT,1989a)  

 
PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 
Flexão:  
• Resistência (fM):  
      Madeira verde: 96,70 MPa  
      Madeira a 15% de umidade: 122,1 MPa  
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• Limite de proporcionalidade - Madeira verde: 46,5 MPa  
• Módulo de elasticidade - Madeira verde: 13690 MPa 
 
Resultados foram obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989a)  
Compressão paralela às fibras:  
• Resistência (fc0):  
      Madeira verde: 50,8 MPa  
      Madeira a 15% de umidade: 67,2 MPa  
• Coeficiente de influência de umidade: 3,8 %  
• Limite de proporcionalidade - Madeira verde: 32,4 MPa  
• Módulo de elasticidade - Madeira verde: 17142 MPa 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte: (IPT,1989a)  
Outras propriedades:  
• Resistência ao impacto na flexão - Madeira a 15% (choque):  
      Trabalho absorvido: 29,5  
• Dureza janka - Madeira verde: 6266 N  
• Tração normal às fibras - Madeira verde: 6,8 MPa  
• Fendilhamento - Madeira verde: 0,9 MPa 
 
Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53 (NBR 6230/85).  
Fonte:  (IPT,1989a)  

 
USOS 

 
Construção civil:  
• Pesada externa:  
      postes 
      pontes 
      mourões 
      cruzetas 
      esteios 
      escoras  
• Pesada interna:  
      vigas 
      caibros  
• Leve interna, estrutural:  
      ripas 
      partes secundárias de estruturas 
Outros usos:  
      cabos de ferramentas 
      transporte 
      embarcações 

      embalagens  
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