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NOTAS SOBRE A DURABILIDADE NATURAL DA MAÇARANDUBA 

(ItaniIJçara spp) EM AMBIENTE DE FLORESTA 

Pedro L.B. Lisboa' e Joaquim Ivanir Gomes 2  

Na região amazênica, as madeiras representam a ma 

téria-prima mais acessível para a construção de residên 

cias, pontes, trapiches, embarcações, etc., em virtude de 

sua abundância nas florestas nativas da região e por sua 

exploração extrativista ainda em vigor. 

Em Belém, na área da EMBRAPA-CPATU existem 	duas 

áreas florestais preservadas (Reserva do Mocambo, em área 

de terra firme e Reserva da Area de Pesquisas Ecológicas 

do Guamá-APEG, em floresta de várzea), que foram demarca 

das e subdivididas em quadras com piquetes de maçaranduba 

(ani1kara spp) por se tratar de madeira com alta durabi 

lidade natural. Aproveitando o longo período de exposição 

nesses diferentes ambientes, foram feitas observações em 

120 piquetes relativas às condições atuais de conservação, 

partes mais deterioradas e os organismos que mais Hanos 
causaram. 

As observações indicaram que os piquetes estio mis 

conservados no solo de terra firme (58%) do que no solo 

de várzea (42%). Na váczea alta, 53% dos piquetes quebra 

ram na linha de afloramento e 35% na terra firme. 

Em ambos os ecossistemas (terra firme e v&rzea), a 

deterioraço das amostras foi causada principalmente por 

fungos xilófagos. 

Em face da resistência natural razoável mostarda 

pela maçaranduba em ambientes naturais, onde a ação de mi 

crorganismos e insetos é bem mais enérgica do que - nas 

áreas urbanas, conclui-se que o uso dessa madeira em edi 

ficações deverá apresentar um excelente rendimento. 

1 Museu Paraense Emilio Goeldi. Caixa Postal 399.cEP660. 

2 Belém, PA, Brasil. 
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