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DUBILIDADE NATURAL DE MADEIRAS AIAZÔNICAS EM CONTATO COM O SOLO
JOAQUIM IVANIR GOMES'
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Com o prop6sito de avaliar a durabilidade natural das madeiras amazônicas, foi instalado, em agosto de 1976, um experimento
com 24 espécies latifoliadas, envolvendo os solos de Terra Firme,
Várzea Alta e Igap6, em Belém, na área do CPATU-EMBRAPA.
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As estacas testadas possuem um dimensionamento de 4 x 4 x
100 cm, foram extraídas do alburno e cerne (com predominãncia de um
estabelecido
ou outro) e enterradas até 30 cm do comprimento. Foi
completa
um espaçamento de 30 x 50 cm, obedecendo um delineamento
mente ao acaso, deixando-se como repetição 5 a 9 estacas por espécie.
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Tomando-se por base a inspeção realizada em julho de 1980,
foram obtidos os seguintes resultados parciais:
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1. Madeiras consideradas normais (50 - 100% de estacas nor
mais)
1.1. Terra Firme: Abiu (Myrtiiuma eugeniifolia Pierre),Aca
u (Vouacapoua americana Aubl.), Acariquara (Minquartia guianensis
Aubl.), Itaüba (Mezilaurus itauba (Meiss,) Taub. ex Mez.), Jarana
(Eschweilera jarana (Huber) Ducke), Maparajuba (Maniikara amazonica
Standley), Pau D'arco (Tabebuia impetiginoGa Mart, ex DC.) e Pau
Santo (Zoliernia paraensis 1-luber).
1.2. Várzea Alta: Abiu (Myrtiiurna eugeniifoiia Pierre), Aca
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pu (Vouacapoua americana Aubi.), Jargna (Eschweiiera jarana (Huber)
Ducke), Jatobá (Hyraenaea ccurl'aril L.), Milho Verde (Myrocarpus fas
tigiatus F. Aliem.), Pau D'arco (Tabebuia impetiginosa Mart. ex PC.),
Pau Santo (Zoliernia paraensis Huber) e Tatajuba (Bagassa guianenais Aubi.).
1.3. Igapé: Abiu (Myrtiluma eugcniifolia Pierre),
Acapu
(Vouacapoua americana Aubi.), Acariquara (Minquartia guianensisAubt),
Itaüba (Mezilaurus itauba (Meiss.) Taub ex Mez.), Jarana (Eschweile
ra jarana (Huber) Ducke), Jatereu (Eschweilera amara Aubi.), Jatobá
(h'ymenaea courbaril Lj, Maparajuba (Manilkara amazonica Standley),
Milho Verde (Myrocarpue fastigiatus F. Aliem.), Muiracatiara (Astro
nium gracile Englj, Pau Amarelo (Euxylophora paraensis Huber), Pau
D'arco (Tabebuia impetiginosa Mart. ex DC.), Sapucaia
(Lecythis
usitata Miers) e Tatajuba (Bagassa guianensis Aubi.).
2, As madeiras Abiu (Myrtiluma eugeniifolia Pierre), Acapu
(Vouacapoua americana Aubi.), Jarana (Eschwsilera jarana
(Fluber)
Ducke) e Pau D'arco (Tabcbuia impetiginosa Mart. ex DC.) apresenta
ram bom índice de durabilidade nos 3 tipos de solo com 50 a 100% de
estacas normais.
3. A madeira Casca de Sangue (Swartzia flaeming var. psilo
nema (Harm.), embora tenha sido totalmente destruída por cupins
e
fungos apodrecedores na Terra Firme e Várzea Alta, apresentou boa
resistência no Igap6, com apenas 33,3% de estacas eliminadas
(que
bra na linha de afloramento de estacas na superfície do solo).
4. Na Várzea Alta, Angelim Rajado (Bymenolobium erceisurn
Ducke) e Matamatá Branco (L'schweilera odora (Poepp.) Miers)
foram
quase que totalmente destruidas, com 77,7 e 83,3% de estacas dm1
nadas, respectivamente.
S. As madeiras Jatereu (E.schweilera amara Aubl.) e Jatobá
(Hymenaea courbaril L.), na Terra Firme, e Maria Preta
(Zyziphus
itacaiunensia Frões), no
foram severamente atacadas, apresen
tando um percentual de estacas eliminadas de 62,5, 66,7 e 77,8%,res
pectivamente.

PESQUISA EM ANDAMENTO

6. O maior índice de ataque por cupins ocorreu no campo de
ptova instalado na Terra Firme e a maior infestação de fungos apodrecedores, nos campos de prova de Vãrzea Alta e Igap6.
Ë importante esclarecer qüe ffluitas esp6cies não apodrecem
mesmo quando atacadas por fungos apodrecedorb
cúptns e outros at
ganismos xilófagos. Dai a seleção de determinadas espécies $i'a drr
mentes, postes de eletrificação, cercas, tutores de piménta-do-rei
no, etc. O estudo da durabilidade natural fornecera 6timas
irdicg
ções a determinadas espécies até agora não aproveitadas para
esse
fim, em.íunção do tipo de solo.
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