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RESUMO

A poda e supressão de árvores no ambiente urbano são responsáveis pela geração de 
grande quantidade de resíduos madeireiros nas cidades brasileiras, sendo comum a 
disposição em aterros, áreas de descarte irregular de resíduos sólidos e a queima a céu 
aberto. Objetivo: diante disso, esse estudo tratou de analisar as propriedades físicas 
dos resíduos madeireiros provenientes de sete espécies mais utilizadas na arborização 
urbana no Estado de São Paulo, visando conhecer seu potencial de uso. Métodos: foram 
coletadas na cidade de Piracicaba, SP, amostras compostas dos galhos de três árvores de 
cada uma das seguintes espécies: Nectandra megapotamica, Terminalia catappa, Ficus 
benjamina, Delonix regia, Licania tomentosa, Cenostigma pluviosum e Tipuana tipu. Foi 
determinada a umidade, densidade básica e aparente, e as contrações axiais, radiais e 
tangenciais de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997). Resultados: observou-se que 
os maiores valores para a densidade básica e aparente foram atribuídos para a espécie 
Cenostigma pluviosum. Em contrapartida, observou-se valores inferiores de umidade, e 
de contração (axial, radial e tangencial) para a espécie Ficus benjamina. Constatou-se 
correlação positiva significativa entre a densidade básica e densidade aparente para as 
espécies com exceção da Tipuana tipu. Conclusão: as sete espécies foram considera-
das com grande potencial para aplicação na confecção de móveis e objetos de madeira.
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INTRODUÇÃO

A silvicultura urbana é um sistema administrativo múltiplo que abrange a manutenção 
das árvores, reciclagem dos resíduos vegetais, manejo da paisagem, das bacias hidrográfi-
cas e do habitat da fauna e o que envolve a recreação ao ar livre, em toda a área urbana e 
periurbana (ARAUJO e ARAUJO, 2011). A arborização, no planejamento urbano, propicia 
diversos benefícios para os habitantes, tais como purificação do ar, diminuição dos impactos 
da chuva no solo, absorção de uma parcela da poluição sonora, regula o microclima e diminui 
a formação de ilhas de calor (RANSAN e FIGUEIREDO, 2015). Segundo Meira (2010), os 
projetos de arborização urbana nas cidades do Brasil são raros e essa falta de planejamento 
gera maior necessidade de práticas de manejo como a poda e remoção de árvores.

A falta de planejamento, ao gerar essas incompatibilidades, acarreta a necessidade de 
intervenções mais intensas e frequentes por parte das prefeituras municipais ou empresas 
terceirizadas em relação à poda e remoção das árvores no ambiente urbano, resultando em 
grande quantidade de resíduo composto por galhos, fuste, raízes, folhas, flores e frutos. Os re-
síduos da arborização urbana são frequentemente dispostos de maneira inadequada, em 
aterros ou queimados a céu aberto, práticas proibidas pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei n° 12.305, de agosto de 2010). Algumas prefeituras já fazem o aproveitamento 
desse material, que geralmente é triturado e utilizado para compostagem. Entretanto, o 
material apresenta potencial para aplicação em diversas outras soluções, como o uso para 
energia, produção de móveis, pequenos objetos de madeira e outros artigos madeireiros. 
Mas para tanto é fundamental se conhecer suas características físicas, químicas, mecânicas 
e energética, dependendo da aplicação pretendida.

Dar destinação adequada aos resíduos sólidos urbanos é um dos desafios ambien-
tais colocados para as prefeituras municipais pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Os resíduos da arborização urbana ou resíduos verdes fazem parte dos materiais 
classificados pela PNRS como resíduos sólidos urbanos, ou seja, aqueles cuja gestão e ge-
renciamento são de responsabilidade das prefeituras municipais (BRASIL, 2010). Em função 
das suas características de biodegradabilidade e combustibilidade, podem ser classificados 
pela NBR 10.004 (ABNT, 2004) como resíduos Classe II-A, ou seja, não representam risco 
ou periculosidade para o ambiente e possuem grande potencial de aproveitamento em di-
ferentes produtos.

Podem ser compostos por fustes, galhos, raízes, flores, folhas, frutos e sementes, 
resultantes dos ciclos naturais das plantas, das operações de tratos silviculturais ou, ainda, 
das ações de intempéries. A maior geração resulta das operações de poda de formação, 
quando se retiram os ramos laterais de árvores e arbustos até uma altura mínima para não 
prejudicar o trânsito de pedestres e outras atividades realizadas nos espaços públicos; da 



Engenharia Industrial Madeireira:: Tecnologia, Pesquisa e Tendências308

poda de limpeza, que remove os ramos mortos, doentes ou muito velhos; e da de contenção, 
que visa adequar a copa da árvore ao espaço físico disponível, mantendo um mínimo de 
30% da mesma (MEIRA, 2010).

Nas cidades brasileiras, as formas tradicionais de destinação adotadas são a disposição 
em aterros, áreas de descarte irregular e a queima a céu aberto. Essas práticas, além de 
serem proibidas pela PNRS, ainda reduzem a vida útil dos aterros devido ao volume gerado 
e sua lenta degradação. O descarte irregular e a queima a céu aberto podem resultar em 
problemas ambientais e de saúde pública, uma vez que podem liberar componentes nocivos 
à saúde. Ao agregar valor ao resíduo fabricando novos produtos, há geração de benefícios 
ambientais, sociais e econômicos, uma vez que é uma solução ambientalmente correta de 
destinação, podendo gerar renda e empregos aos envolvidos no aproveitamento.

Vale ressaltar que a prioridade é minimizar e evitar a geração de resíduos, mas quando 
já existente, que seja possível o seu aproveitamento e evite-se seu descarte. Com a apro-
vação da PNRS os municípios devem elaborar um Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que define objetivos, diretrizes, metas e ações visando a 
redução da geração e a valorização dos resíduos, assim como o tratamento e disposição 
dos rejeitos. O PMGIRS atribui, ainda, a responsabilidade de cada ator envolvido no geren-
ciamento dos resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 2010). A PNRS prioriza ações visando 
reduzir a geração e valorizar os resíduos sólidos urbanos, incentivando o desenvolvimento 
de novas técnicas e produtos que permitem a reciclagem ou o aproveitamento desses ma-
teriais, evitando sua disposição em aterros sanitários.

Recentemente foram desenvolvidos uma série de estudos sobre o aproveitamento de 
resíduos lenhosos para energia, como lenha (MEIRA, 2010), carvão (VALE, 2005), com-
bustíveis renováveis (VALE, 2005), briquetes e pellets (VALE, 2005); em compostagem 
(MEIRA, 2010); produtos de maior valor agregado como brinquedos (MEIRA, 2010), utilitá-
rios (STERNARD, 2002 e MEIRA, 2010), produtos para escritório, móveis (SOUZA, 2008), 
artigos decorativos (STERNARD, 2002 e MEIRA, 2010), artigos esportivos (STERNARD, 
2002) e outros usos, como extração de óleos e resinas (VALE, 2005), painéis de madeira 
reconstituída (VALE, 2005), cama de animais (VALE,2005), cobertura do solo em horticultura 
e floricultura, cabos de ferramentas (MEIRA, 2010), entre outros.

Meira (2010) destaca que os critérios de seleção das alternativas para aproveitamento 
de resíduos devem considerar a escala e sazonalidade de geração, além das característi-
cas básicas e propriedades físicas, químicas e mecânicas, que podem favorecer ou limitar 
a utilização dos mesmos. Entretanto, ainda são escassos os estudos que caracterizam as 
inúmeras espécies utilizadas em arborização urbana no Brasil.

Vale (2005) caracterizou a material lenhoso proveniente da poda de árvores urbanas 
de Brasília, DF, com o intuito de avaliar seu potencial de uso como lenha ou carvão vege-
tal. Os resultados indicaram que as espécies Caesalpinia leiostachya, Pterogyne nitens, 
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Peltophorum dubium, Mangifera indica, Syzygium jambolana e Ligustrum lucidum, apresenta-
ram potencial para ser utilizadas para esse fim, e as demais (Persea americana, Spathodea 
campanulata, Ficus sp., Chorisia speciosa e Ochroma pyramidale), na produção de brique-
tes. Além disso o autor cita a possibilidade de uso em compostos orgânicos e pequenos 
objetos de madeira.

Em uma pesquisa realizada em Maringá, PR, Angelis et al. (2007), avaliaram a viabi-
lidade da produção de briquetes a partir dos resíduos madeireiros da arborização urbana, 
sem especificação de espécies. Os resultados foram positivos quando comparados à lenha 
(solução já utilizada na cidade), com o dobro de poder calorífico e alta densidade. Meira 
(2010) também caracterizou em Piracicaba (SP) a madeira das dez espécies mais utilizadas 
no município (Caesalpinia peltophoroides, Schinus molle, Lagerstroemia indica, Tibouchina 
granulosa, Terminalia catappa, Licania tomentosa, Nectandra megapotamica, Tabebuia sp., 
Ficus benjamina, Nerium oleander e Murraya paniculata) e concluiu que a todas as espécies 
estudadas poderiam ser utilizadas em compostagem e pequenos objetos de madeira e, 
algumas delas (Caesalpinia peltophoroides, Schinus molle, Terminalia catappa, Tabebuia 
sp. E Ficus benjamina) também para carvão vegetal ou lenha.

A viabilidade do uso do resíduo gerado na poda e supressão de árvores da arborização 
urbana depende do conhecimento tecnológico da madeira, e se baseia em suas caracterís-
ticas físicas, químicas e mecânicas (MEIRA, 2010). Quando há maiores valores de massa 
específica, há também de dureza, pois essas variáveis estão associadas (maior quantidade 
de madeira por unidade de volume), sendo vantajoso na produção de energia. Segundo 
Meira (2010), para peças maiores, como a confecção de pequenas estruturas de madeira, 
o conhecimento da massa específica pode levar à indicação para o uso na produção desses 
produtos e os valores de retratibilidade ainda podem indicar o uso para móveis e pequenos 
objetos de madeira. Porém, a literatura mostra que há pouco conhecimento sobre as carac-
terísticas intrínsecas da madeira das espécies utilizadas na arborização urbana no Estado 
de São Paulo, o que contribui para seu limitado aproveitamento.

OBJETIVO

Caracterizar, sob o aspecto físico, os resíduos madeireiros da arborização urbana 
provenientes de sete das espécies mais utilizadas no Estado de São Paulo, visando avaliar 
seu potencial de aproveitamento em produtos sólidos de madeira.

MÉTODOS

Para esse estudo foram coletadas amostras de galhos ou fustes de 3 árvores das espé-
cies canelinha (Nectandra megapotamica), chapéu-de-sol (Terminalia catappa), fícus (Ficus 



Engenharia Industrial Madeireira:: Tecnologia, Pesquisa e Tendências310

benjamina), flamboyant (Delonix regia), oiti (Licania tomentosa), sibipiruna (Cenostigma plu-
viosum) e tipuana (Tipuana tipu), sendo cada amostra com no mínimo 70 cm de comprimento 
e diâmetro mínimo de 15 cm para possibilitar a confecção dos corpos-de-prova. As espécies 
foram selecionadas em função de serem as mais utilizadas no município de Piracicaba, 
SP, e região, como apontaram os resultados dos inventários de arborização urbana reali-
zados por Silva Filho (2005) e Silva Filho (2009). As amostras foram coletadas durante os 
serviços de poda e supressão realizados por uma empresa terceirizada, contratada pela 
Prefeitura Municipal.

As propriedades físicas da madeira analisadas nesse estudo foram a umidade, den-
sidade básica e aparente e retratibilidade. Os ensaios de umidade e retratibilidade axial, 
radial, tangencial e volumétrica foram realizados segundo a NBR 7190 (ABNT, 1997), com 
corpos-de-prova de dimensões 2 x 2 x 6 cm.

Para determinar o teor de umidade dos lotes homogêneos amostrados seguiu o proce-
dimento de determinação da massa inicial do corpo de prova, colocou-se o corpo de prova 
em estufa com temperatura de 103°C ± 2°C e, quando a massa se apresentou constante, 
foi determinada a massa seca. Assim, foi possível calcular a umidade à base seca, a par-
tir da expressão:
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Onde:
U = teor de umidade (%)
mi = massa inicial (g)
ms = massa seca (g)
O ensaio de retratibilidade também foi realizado a partir da NBR 7190 (ABNT, 1997), 
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de retração são consideradas como índices de estabilidade dimensional, sendo determina-
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Onde:
ɛr = deformação específica de retração (%)
Lsat = dimensão do corpo-de-prova saturado (mm)
Lseco = dimensão do corpo-de-prova seco (mm)
A variação volumétrica de retração foi determinada em função das dimensões a partir 

da expressão abaixo:
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Onde:
ΔV = Variação volumétrica de retração (%)
Vsat = volume do corpo-de-prova saturado (mm)
Vseco = volume do corpo-de-prova seco (mm)
A densidade básica da madeira é a relação da massa seca em estufa e o respectivo 

volume da madeira, acima do ponto PSF (MARTINS, 2013). A determinação da densidade 
básica e aparente foi realizada conforme a NBR 7190 (ABNT, 1997), segundo as expressões:

Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado com sete tratamen-
tos (espécies) e quarenta e oito repetições. A justificativa em se trabalhar com o referido 
número de repetições é o de que as propriedades físicas da madeira apresentam elevada 
variabilidade em função da composição heterogênea do material.

Antes da aplicação da análise de variância (ANOVA), foram verificadas as normalida-
des das variáveis dependentes, pelo teste de Kolmogorrov-Smirnov, e a homogeneidade 
das variâncias, pelo teste de Levene, ao nível de 95% de probabilidade. Atendido estes 
pressupostos, as variáveis dependentes foram submetidas à ANOVA e analisadas pelo 
teste F e, quando significativas, o teste de Tukey foi aplicado para verificação das diferenças 
significativas entre as médias dos tratamentos. As análises foram conduzidas com o auxílio 
do software Minitab 16.0®.
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RESULTADOS

Os resultados da determinação da umidade, densidade básica e aparente e retratibi-
lidade são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Densidade aparente (DA) e básica (DB), teor de umidade (U) e retratibilidade axial (RA), radial (RR), tangencial 
(RT) e volumétrica (RV) de sete espécies comuns da arborização urbana de Piracicaba

Espécie DA (g/cm³) DB (g/cm³) U (%) RA (%) RR (%) RT (%) RV (%)

Canelinha 0,633 c 0,545 b 16,09 c 0,83 a 4,19 ab 5,42 ab 10,14 ab

Sibipiruna 0,777 a 0,654 a 18,87 b 0,67 ab 5,01 a 5,67 ab 11,01 a

Oiti 0,705 b 0,649 a 8,67 d 0,56 ab 4,05 abc 6,12 a 10,45 ab

Tipuana 0,625 c 0,522 b 26,07 c 0,41 b 4,24 ab 5,14 b 9,53 b

Chapéu-de-sol 0,497 d 0,460 c 7,74 d 0,40 b 3,13 bc 3,57 c 6,96 c

Ficus-benjamina 0,499 d 0,397 d 26,37 a 0,43 ab 2,87 c 4,03 c 7,19 c

Flamboyant 0,482 d 0,447 c 7,87 d 0,48 ab 3,08 bc 3,38 c 6,81 c

Onde: letras minúsculas representam médias estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 95%.

A partir dos resultados do ensaio de estabilidade dimensional, foi possível construir grá-
ficos para cada direção preferencial da madeira, sendo elas a axial, radial e tangencial, além 
da contração volumétrica, indicando a variação dimensional ao longo do tempo (Figura 1).

Figura 1. Contração (a) axial; (b) radial; (c) tangencial; e (d) volumétrica de sete espécies mais comuns da arborização 
urbana de Piracicaba
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DISCUSSÃO

A madeira das espécies Tipuana tipu, Nectandra megapotamica, Licania tomentosa e 
Cenostigma pluviosum podem ser consideradas de média densidade básica, variando de 
0,522 a 0,654 g/cm³ (em ordem crescente). Já as espécies, Delonix regia, Terminalia catappa 
e Ficus benjamina podem ser consideradas de baixa densidade básica, variando de 0,482 
a 0,499 g/cm³. Dentre essas espécies, nenhuma apresentou densidade básica considerada 
alta, acima de 0,7 g/cm³.

A umidade influenciou nos resultados de densidade aparente, sendo que quanto maior 
a umidade, maior a diferença entre a densidade aparente e a básica. O teor de umidade é 
inversamente proporcional à densidade da madeira, ou seja, quanto maior a quantidade de 
água, menor a quantidade dos outros elementos químicos da madeira.

Observou-se um padrão em comum em relação à densidade básica e aparente. As es-
pécies que apresentaram maiores valores de densidade tiveram, também, uma maior re-
tratibilidade volumétrica (total). Já as espécies de média densidade básica apresentaram 
os maiores valores para retratibilidade volumétrica e as espécies com densidade básica 
considerada baixa apresentaram menores valores de contração volumétrica. É possível 
observar com mais detalhes na tabela 2.

Os maiores valores de densidade básica e aparente foram relativos à espécie 
Cenostigma pluviosum (sibipiruna), apresentado na tabela 1. Foi constatada correlação 
positiva significativa entre a densidade básica e aparente para as espécies com exceção da 
Tipuana tipu (tipuana). Observou-se valores inferiores de umidade e de retratibilidade (axial, 
radial e tangencial) para a espécie Ficus benjamina (fícus). Houveram diferenças estatísticas 
das características de cada espécie, demonstradas pelas letras que indicam as médias que 
foram estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Quando comparados com outras espécies comumente utilizadas para a produção de 
POMs, os resultados de densidade e retratibilidade são compatíveis. Tanto espécies do gê-
nero Pinus como do gênero Eucalyptus são amplamente utilizadas nessa área. No estudo 
de Batista et al. (2010), que teve como objetivo determinar a densidade básica e contração 
da madeira de quinze clones de Eucalyptus (5 clones de cada espécie: E. saligna, E. grandis 
e E. dunnii), observou-se para um clone de E. saligna a densidade básica de 0,56 g/cm³ e 
elevada instabilidade dimensional; o E. grandis apresentou valores de densidade básica entre 
0,40 e 0,49 g/cm³; entre os clones de E. dunnii, a maior densidade básica foi de 0,65 g/cm³ 
e apresentou-se o clone mais instável dimensionalmente; concluindo que o E. grandis foi a 
espécie de menor densidade e maior estabilidade dimensional, e o E. dunnii foi a espécie 
de maior densidade e maior instabilidade dimensional. Essa relação também foi encontra-
da no presente estudo, com valores de densidade e instabilidade semelhantes. Em estudo 
de Rezende (2003), foi encontrado que a retratibilidade volumétrica do Pinus caribaea var. 
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hondurensis e Eucalyptus grandis foi de 10,79% e 12,78%, respectivamente, se asseme-
lhando às espécies sibipiruna, oiti e canelinha do presente estudo.

Além de apresentarem características adequadas e semelhantes a outras espécies usadas 
para a confecção de pequenos objetos de madeira e móveis, a valorização dos resíduos da arbo-
rização urbana pode ser uma alternativa viável para a agregação de valor, destinação de parte do 
material e é um incentivo para a abertura de novos negócios baseados no seu aproveitamento.

CONCLUSÃO

As espécies estudadas possuem potencial, pelas características físicas aqui analisadas, 
para a fabricação de móveis e pequenos objetos de madeira, sendo uma solução adequada para 
as prefeituras brasileiras de destinação dos resíduos gerados nas práticas de poda e remoção 
das árvores no ambiente urbano, como alternativa para seu descarte, que atualmente é proibido.

As espécies Tipuana tipu, Nectandra megapotamica, Licania tomentosa e Cenostigma 
pluviosum podem ser consideradas de média densidade básica, indicando o uso para objetos 
utilitários de uso doméstico, produtos para jardinagem e paisagismo, equipamentos urbanos, 
artigos decorativos e pequenos móveis. Já as espécies Delonix regia, Terminalia catappa e 
Ficus benjamina podem ser consideradas de baixa densidade básica, com indicação de uso 
para objetos decorativos, brinquedos e esculturas. Para objetos como utensílios de cozinha 
e brinquedos, recomenda-se a realização de estudos que contenham a quantificação de 
extrativos e análises sensoriais das espécies para melhores indicações de uso.

As espécies Nectandra megapotamica e Ficus benjamina apresentaram rachaduras 
no processo de secagem, prejudicando sua viabilidade para a produção de produtos ma-
deireiros de maior valor agregado. Apesar disso, diante dos resultados obtidos, todas as 
espécies apresentaram valores de densidade adequados para segmentos de movelaria ou 
para a produção de pequenos objetos de madeira, devendo se atentar ao fato da probabili-
dade de rachaduras no processo de secagem para as espécies citadas. Alguns dos defeitos 
apresentados ainda podem se tornar parte do design dos produtos, gerando peças únicas.
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