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Avaliação do lenho biodeteriorado de árvores de tipuana (Tipuana tipu) 
em área urbana: análise macroscópica e massa específica aparente

Wood evaluation of deteriorated wood of tipuana trees 
(Tipuana tipu) in urban areas: macroscopic analysis and specific gravity

Sérgio Brazolin¹, Mario Tomazello Filho², Takashi Yojo¹, Mário Albino de Oliveira Neto³,  
Matheus Peres Chagas4 e Victor Hugo Pereira Moutinho4

Resumo

O objetivo do trabalho foi caracterizar o lenho biodeteriorado de treze árvores de tipuana suprimidas na 
cidade de São Paulo, utilizadas na arbonização urbana, através da sua análise macroscópica, do tipo de 
apodrecimento e dos mecanismos de resistência. Foram aplicados os métodos de densitometria de raios 
X e de gravimetria para a determinação da massa específica aparente do lenho das árvores de tipuana.  
Os resultados da análise macroscópica do lenho das árvores indicaram o ataque de fungos xilófagos, 
cupim subterrâneo e brocas de madeira, além da formação de linhas de compartimentação e de zonas de 
reação, características de mecanismos de resistência. Através da densitometria de raios X, foram classi-
ficados sete padrões de biodegradação do lenho das árvores, associados às alterações da sua estrutura 
macroscópica. Os valores de massa específica aparente do lenho nos vários padrões de biodegradação, 
obtidos através dos dois métodos,  mostraram diferenças significativas pelas especificidades de cada mé-
todo e características dos corpos de prova do lenho. A técnica de densitometria de raios X constitui-se em 
importante ferramenta na avaliação e na discriminação do estado de fitossanidade do lenho das árvores 
de espécies utilizadas na arborização urbana.
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Abstract

The objective of the work was to characterize the biodeteriorated wood of thirteen tipuana trees, obtained 
in the city of São Paulo, through macroscopic analysis, analyzing the extent, type and the resistance 
mechanisms. The X-ray densitometry and gravimetry for wood specific gravity determination were applied. 
The results of wood macroscopic analysis indicated the attack of wood decaying fungi, subterranean termites 
and wood-borer insects, also observed were compartmentalization lines and reaction zones, characteristics 
of the resistance mechanism. By wood X-ray densitometry, seven patterns of wood biodeterioration of 
tipuana trees were classified, associated with changes in wood macroscopic structure. The wood specific 
gravity values of the seven patterns of wood biodeterioration by densitometry of X-ray and gravimetric 
showed significant differences due to specificities of the methodology and characteristics of the wood 
specimens. The wood X-ray densitometry constitutes an important tool for the evaluation and discrimination 
of the wood fitossanity of the tree species used in urban areas.
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INTRODUÇÃO

A avaliação contínua do estado de fitossa-
nidade do lenho de árvores em áreas urbanas 
é importante para a manutenção dos benefícios 
proporcionados pela arborização urbana, como 
regulação do clima, manutenção da biodiversi-

dade, redução da poluição atmosférica e sono-
ra e demais aspectos inerentes a melhoria da 
qualidade de vida da população (SHIGO, 1979, 
1983, 1984). 

Da mesma forma, os inventários de árvores 
urbanas visam aferir os impactos das práticas 
de manejo, principalmente as podas aéreas e de 
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raiz, das intervenções nos passeios públicos, da 
poluição ambiental, no crescimento e desenvol-
vimento das árvores, sobretudo na indução de 
injúrias e sobrevivência. Complementarmente, 
os resultados dos inventários são utilizados na 
estratégia de manejo e de supressão de árvores 
severamente afetadas, como atividade preven-
tiva de ocorrência de acidentes principalmente 
pela queda das árvores em dias de chuva e fortes 
ventos (BRAZOLIN, 2009).

De acordo com os resultados do diagnós-
tico fitossanitário de cerca de 1.109 árvores de 
tipuana (Tipuana tipu) na cidade de São Paulo, 
realizado por Brazolin (2009) constatou-se que 
338 árvores (30,5 %) apresentaram sintomas de 
apodrecimento do lenho causados por fungos 
xilófagos e 307 árvores (27,7 %) infestadas por 
cupins xilófagos, com predominância de Copto-
termes gestroi (em 119 árvores). O comprometi-
mento da sanidade de significativa porcentagem 
das árvores de tipuana deve-se ao manejo ina-
dequado (principalmente as podas) causando 
injúrias e proporcionando a colonização e dete-
rioração do seu lenho. Mais recentemente, Bra-
zolin et al., (2010) reportaram uma associação 
entre a presença externa de fungos apodrecedo-
res e de cupins subterrâneos, indicando a intera-
ção entre estes organismos no processo de bio-
deterioração do lenho das árvores de tipuana.

A avaliação externa da fitossanidade das ár-
vores de tipuana deve ser complementada com 
as análises laboratoriais do lenho sadio e os di-
ferentes estágios de biodeterioração por fungos 
e insetos quanto as suas características macros-
cópicas e variações de massa específica aparente 
por densitometria de raios X e por gravimetria 
(AMARAL; TOMAZELLO-FILHO, 1998; TOMA-
ZELLO-FILHO et al., 2008).  Os resultados des-
sas análises laboratoriais permitem o melhor en-
tendimento dos processos de alteração do lenho 

das árvores de tipuana nos passeios públicos e a 
aplicação de práticas de manejo sustentado e de 
baixo impacto nas árvores urbanas.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de levantamento e  
seleção da espécie para estudo

O levantamento foi realizado em sete regiões 
da área urbana da cidade de São Paulo (Cerquei-
ra César, Pacaembu-Sumaré, Alto de Pinheiros, 
Alto da Lapa, Vila Nova Conceição-Pompéia, Pa-
raíso e Alto da Boa Vista) indicadas pela Secreta-
ria do Verde e do Meio Ambiente, pela ocorrên-
cia de árvores longevas (ROMAGNANO, 2004). 
Das espécies arbóreas das sete regiões foram se-
lecionadas as árvores de tipuana, considerando 
a  elevada frequência, idade avançada, sintomas 
de deterioração do lenho e  visualização de or-
ganismos xilófagos no tronco (IPT, 2004; BRA-
ZOLIN et al., 2006).

Amostragem do lenho 
das árvores de tipuana

Treze árvores de tipuana suprimidas pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) e 
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Es-
tado de São Paulo (IPT), no período de 2005 
a 2008, foram utilizadas na caracterização ma-
croscópica, na susceptibilidade e avaliação da 
massa específica do lenho afetado por organis-
mos xilófagos (Tabela 1).  De cada árvore foi 
cortado um torete na base do tronco, com até 1 
m de altura e com diâmetros variados (Tabela 
2). Os toretes foram mantidos no Laboratório 
de Preservação de Madeira e Biodeterioração 
de Materiais (LPB) do IPT, sendo aplicada na 
sua superfície uma solução de ácido bórico 3%, 
para evitar o desenvolvimento de fungos em-
boloradores e manchadores.

Árvore Endereço/região Data do corte Procedimento de corte
A Rua Pombal, 198, Sumaré 11/08/2005 supressão programada
B Rua Pombal, 97, Lapa 11/08/2005 supressão programada
C Praça John Lennon, s/n, Lapa 08/08/2006 queda de árvore
D Rua Valença, 169, Sumaré 22/09/2006 supressão programada
E Av. Mercedes, 830, Lapa 09/02/2007 queda de árvore
F Av. Pompéia, s/n, Pompéia 26/02/2007 queda de árvore
G Rua Traipu, s/n, Lapa 22/07/2007 queda de árvore 
H Rua Petrópolis, 179, Sumaré 14/09/2007 supressão programada
J Rua Bartira, 351, Pompéia 06/10/2007 supressão programada
K Subprefeitura da Lapa, s/n 2007 - 
L Subprefeitura da Lapa, s/n 2007 -
X Campus do IPT 03/08/2008 supressão programada
Y Campus do IPT 03/08/2008 supressão programada

Tabela 1. Caracterização de árvores de tipuana utilizadas no estudo, São Paulo-SP.
Table 1. Tipuana trees selected for wood biodegradation process characterization.
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Avaliação da biodeterioração do lenho 
Análise macroscópica do lenho afetado

Na base de cada torete do lenho foi demar-
cada e cortada uma seção transversal  com 5 
cm de espessura,  cuja superfície foi polida em 
uma série de lixas (80-600 grãos/cm²) e ana-
lisada com auxílio de uma lupa (10x) para a 
delimitação do cerne e alburno e demarca-
ção da área afetada pelos fungos apodrecedo-
res, cupins subterrâneos e brocas de madeira. 
Da mesma forma, foi caracterizado o tipo de 
apodrecimento do lenho e o mecanismo de 
resistência (zonas de reação com descoloração 
e compartimentalização do tecido evitando a 
colonização do lenho sadio) (SHIGO, 1979, 
1983). As espécies de cupim subterrâneo e de 
broca de madeira foram identificadas no LPB, 
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Es-
tado de São Paulo (LELIS et al, 2001; COSTA-
LEONARDO, 2002).

Determinação da massa específica aparente 

No estudo foram utilizados dois métodos de de-
terminação da massa específica aparente, sendo: 
a) Densitometria de raios X: das amostras do 
lenho das árvores de tipuana foram cortadas 

sub-amostras (20x10 mm, altura e espessu-
ra), fixadas em suporte de madeira e cortadas 
seções transversais (1x10 mm, espessura e al-
tura) em aparelho de dupla serra circular. As 
amostras do lenho cortadas foram, em segui-
da, acondicionadas em sala climatizada (12h; 
20°C; 50%UR) atingindo 12% umidade. Em 
seguida, foram dispostas sobre filmes de raios 
X e radiografadas utilizando-se do equipamen-
to de raios X-Hewlett Packard, Faxitron 43805 
N. As radiografias foram reveladas e através 
de scanner foram geradas imagens digitais 
com resolução de 1000 dpi, gravadas no sis-
tema BMP e analisadas nos programas CRAD 
e CERD, obtendo-se os perfis densitométricos 
das amostras radiais do lenho (Figura 1). Os 
perfis densitométricos do lenho das árvores 
de tipuana permitem determinar os valores 
médios de densidade de massa aparente do 
lenho nas regiões sadias e afetadas por orga-
nismos xilófagos (AMARAL; TOMAZELLO-FI-
LHO, 1998; TOMAZELLO-FILHO et al., 2008). 
Através dos perfis radiais de massa especifica 
aparente do lenho foram classificados sete pa-
drões de biodegradação do lenho das árvores, 
de acordo com Brazolin et al. (2010). 

Figura 1.	 Método	de	raios	X	e	a	obtenção	das	 imagens	radiográficas	do	 lenho	das	árvores	de	tipuana.	A:	corte	
das	amostras	em	equipamento	de	dupla	serra;	B:	seções	transversais	das	amostras;	C:	suporte	com	as	
amostras	sobre	o	filme	radiográfico;	D:	irradiação	das	amostras	em	equipamento	de	raios	X;	E:	imagem	
radiográfica	e	sua	análise	nos	programas	CRAD	e	CERD	e	F:	perfil	da	massa	específica	aparente	e	respec-
tiva	amostra	do	lenho.	Fonte:	Tomazello-Filho	et	al.	(2008).

Figure 1.	 X-ray	methodology	and	tipuana	wood	radiographs:	A:		cutting	wood	samples	within		double	parallel	cir-
cular	saws;	B:	wood	cross	-sections;	C:	support	and	wood	samples	on	radiographic	film;	D:		irradiation	
of	the	wood	samples	in	X-ray	equipment;	(e)	wood	radiographic	image	and	analysis	in	CRAD	and	CERD	
programs	and	F:	double-radial	wood	specific	gravity		profile	and	respective	wood	cross	section.	Source:	
Tomazello-Filho	et	al.	(2008).



Brazolin et al. – Avaliação do lenho biodegradado de árvores de tipuana 
(Tipuana tipu) em área urbana: análise macroscópica e massa específica aparente

294
Sci. For., Piracicaba, v. 39, n. 91, p. 291-299, set. 2011

O grau de biodeterioração do lenho é eleva-
do (34 ± 27%) em relação à área transversal do 
tronco, com o cerne afetado por organismos 
xilófagos (fungos apodrecedores, cupins e bro-
cas de madeira) e com o lenho adulto, externo, 
evidenciando mecanismos de resistência, des-
critos a seguir:

O apodrecimento do cerne por fungos de 
podridão branca foi observado em 11 (85%) ár-
vores de tipuana, constituindo-se em principal 
causa da deterioração e de problemas estruturais 
das árvores, conforme destacam Rayner e Boddy 
(1988). O apodrecimento do alburno foi rela-
cionado às injúrias e detectado em apenas duas 
árvores D e F (15%), inferindo-se que o apodre-
cimento do cerne das árvores originou-se no in-
terior do tronco sem associação com as injúrias 
na sua região externa. 

A infestação de cupins subterrâneos no cerne 
foi verificada em 10 árvores (91%) de tipuana, 
pela presença de oco interno e/ou vestígios de 
túneis no tronco, conforme descrição de Juttner 
(1997), Fontes (1998) e Coli e Costa-Leonardo 
(1999), identificando-se Coptotermes gestroi (Rhi-
notermitidae) no lenho das árvores C e J.  Como 
o ataque dos cupins subterrâneos foi observado 
somente na região do cerne apodrecido, pode-se 
inferir a existência de uma associação entre es-
tes insetos e os fungos apodrecedores, conforme 
enfatizam Brazolin et al. (2009). 

A incidência de brocas de madeira foi ob-
servada no lenho apodrecido de oito (61%) 
árvores, caracterizada pelas galerias escurecidas 
e indicativas do besouro de ambrosia (família 
Scolytidae e/ou Platypodidae).

O mecanismo de resistência foi caracteri-
zado pela formação de linhas escuras averme-
lhadas, denominadas de linhas de comparti-
mentalização delimitando o lenho sadio do 

b) Gravimetria: os corpos-de-prova do lenho (5 
x 5 x75 mm) das árvores de tipuana contendo 
diferentes padrões de lenho sadio e biodeterio-
rado,  foram cortados em sequência, no sentido 
radial, no mesmo alinhamento das amostras 
utilizadas para a densitometria de raios X. Os 
corpos de prova do lenho foram climatizados 
(5 dias; 20ºC; 70%) até 15 % de teor de umi-
dade, obtido pela norma ASTM-D-4442 (ASTM, 
2003), determinando-se, em seguida, sua massa 
e volume, sendo este pelo método por desloca-
mento com imersão em mercúrio (equação 1). 

D = M / V    (1)
Onde: D = massa especifica aparente (g/cm³);  
M = massa do corpo de prova (g); V = volume 
do corpo de prova (cm³).

Análise estatística
A análise de variância de Kruskall-Wallis foi 

utilizada para análise da massa específica apa-
rente do lenho sadio e afetado por fungos apo-
drecedores, cupins subterrâneos e brocas de 
madeira, sendo o teste de Mann-Whitney para a 
comparação das médias, adotando-se o nível de 
significância de 5 %. Para a avaliação dos valores 
de massa específica aparente do lenho obtidos 
pela densitometria de raios X e gravimetria foi 
utilizada a análise de regressão.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Exame macroscópico do 
lenho sadio e biodeteriorado

O exame macroscópico do lenho dos toretes 
das 13 árvores de tipuana (Tabela 2) indica cerne 
e o alburno indistintos, observando-se regiões 
de contorno irregular e com acúmulo de subs-
tância amarelada (extrativos) em 9 amostras.

Parâmetros de descrição 
das amostras

Árvore de tipuana
A B C D E F G H J K L X Y

Diâmetro do torete (m) 0,60 0,60 0,67 0,66 0,89 0,63 0,95 1,25 0,83 0,73 0,82 0,58 0,42
Deterioração interna (%) 27 30 100 65 16 32 33 21 36 28 54 0 0
Árvore viva / exsudação de seiva (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Cerne com acúmulo de extrativos (-) (+) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+)
Oco interno (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-)
Apodrecimento do cerne (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-)
Apodrecimento do alburno / injúria (-) (-) (-) (+) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
Ataque de cupim-subterrâneo (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-)
Ataque de broca-de-madeira (+) (+) (-) (+) (-) (-) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+)
Associação fungo e cupim (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-)
Zona de reação (compartimentalização) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-)
Linhas escuras (compartimentalização) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-)

Tabela 2.	 Caracterização	do	lenho	das	árvores	de	tipuana:	(+)	presença;	(-)	ausência	da	característica.
Table 2.	 Wood	characterization	of		tipuana		trees	(+)	presence	;	(-)	absence	of	the	characteristic.
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biodeteriorado por fungos, cupins subterrâ-
neos e brocas de madeira.  Regiões mais es-
curas e avermelhadas no lenho, denominadas 
de zonas de reação foram, observadas em três 
amostras (23%) do lenho separando, da mes-
ma forma, o lenho sadio do biodeteriorado. 
A literatura referente aos mecanismos de re-
sistência do lenho é vasta, com destaque para 
os trabalhos de Shigo e Hillis (1973), Manion 
e Zabel (1978), Shigo (1979, 1983, 1984) e 
Eaton e Hale (1993) que discutem a reação 
e processos anatômicos-bioquímicos das ár-
vores para compartimentalizar ou reduzir o 
desenvolvimento dos organismos xilófagos.

A seção transversal de duas amostras do le-
nho das árvores de tipuana (Figura 2) evidencia 
a formação de linhas de compartimentalização 
que delimitam a área afetada pelo fungo de 
podridão branca (lcf), pelo cupim subterrâneo 
(lcc), túnel formado por broca de madeira e 
zona de reação (zr).

Massa específica aparente do lenho por 
densitometria de raios X e por gravimetria

Os perfis radiais de massa especifica aparen-
te do lenho das árvores de tipuana, obtidos por 
densitometria de raios X (Figura 3) associados 
às alterações da estrutura macroscópica do le-
nho, permitem classificar sete padrões de bio-
deterioração,  (i) normal e sadio (NS),  (ii) com 
acúmulo de extrativos e sadio (EXS), (iii) com 
zona de reação e sadio (ZR), (iv) com podridão 
branca incipiente (PBINC), (v) com podridão 
branca intensa (PBINT), (vi) com podridão 
mole incipiente (PMINC) e (vii) com podridão 
mole intensa (PMINT) .

Os valores médios de massa específica apa-
rente do lenho nos vários padrões de biodete-
rioração, determinados pelos métodos de den-
sitometria de raios X e gravimétrico, mostraram 
diferenças significativas (Tabela 3), a saber: (i) o 
lenho sadio (NS, EXS, ZR) diferiu do lenho com 
podridão branca ou mole no estágio incipiente 
e intenso; (ii) o lenho extrativo/sadio (EXS) de 
maior valor médio, diferiu do lenho normal/sa-
dio (NS) e do lenho com zona de reação (ZR), 
este último pode ser considerado um padrão 
intermediário; (iii) o decaimento da massa es-
pecífica aparente do lenho causado pelos fungos 
de podridão branca e mole foi notado, diferindo 

Figura 2. Secção transversal o lenho de árvores de tipuana com linhas de compartimentalização delimitando a área 
com	fungo	de	podridão	branca	(lcf),	cupim	subterrâneo	(lcc),	túnel	de	broca	de	madeira	(lcb)	e	zonas	de	
reação	(zr).	(A,B)

Figure 2. Wood cross section of tipuana trees showing the compartmentalization lines delimiting the area of white 
rot	fungi	attack	(lcf),	subterranean	termite	(lcc),	tunnel	wood	borer	(lcb),	and	the	reaction	zones	(zr).	
(A,B)

Padrão de 
biodeterioração 
do lenho

Densidade de massa 
aparente do lenho (g/cm³) 

Densitometria 
de raios X (*)

Imersão em 
mercúrio (**)

EXS 0,945 ± 0,161  a 0,675 ± 0,049 a
ZR 0,920 ± 0,150 ab 0,651 ± 0,062 a
NS 0,818 ± 0,085  b 0,601 ± 0,091 b
PBINC 0,659 ± 0,079  c 0,510 ± 0,049 c
PMINC 0,668 ± 0,040  c (***)
PBINT 0,413 ± 0,089  d 0,407 ± 0,089 d
PMINT 0,442 ± 0,126  d 0,300 ± 0,062 e

Tabela 3.	Massa	 específica	 aparente	 média	 do	 lenho	
das	 árvores	 de	 tipuana,	 nos	 diferentes	 ní-
veis de biodegradação, através do método de 
densitometria de raios X e gravimétrico.

Table 3.	 Mean	wood	specific	gravity	of	 tipuana	 trees	
at different levels of biodegradation, using X-
ray densitometry and gravimetric methods.

*) - Kruskal-Wallis: χ² = 58,26; p < 0,05; letras diferentes são estatisti-
camente significantes. (**) - Kruskal-Wallis: χ² = 106,12; p < 0,05; letras 
diferentes são estatisticamente significantes. (***) - Corpos-de-prova 
não obtidos, devido à irregularidade da forma e tamanho.  EXS - lenho 
com acúmulo de extrativos/sadio; ZR - zona de reação; NS - lenho nor-
mal/sadio; PBINC - podridão branca incipiente; PBINT - podridão branca in-
tensa; PMINC - podridão mole incipiente; PMINT - podridão mole intensa.
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entre si os lenhos com ataque incipiente (PBINC 
e PMINC) e intenso (PBINT e PMINT); (iv) para 
cada estágio de apodrecimento do lenho o ata-
que de fungos de podridão mole e branca não 
diferiu significativamente pela técnica de densi-
tometria de raios X, sendo que pela técnica gravi-
métrica foi significante para a podridão branca. 
O valor referencial de massa específica aparente 

do lenho é de 0,63 g/cm³ (MAINIERI e CHIME-
LO, 1989), corroborando os valores do lenho sa-
dio (NS, EXS, ZR) pelo método de gravimetria.

O valor médio da massa específica aparente do 
lenho por densitometria de raios X diferiu de 32,4 
± 6,6 % em relação ao gravimétrico. Essa diferen-
ça, também constatada por Bucur et al. (1997), é 
devida às especificidades de cada método, conside-

Figura 3.	 Secção	transversal	do	lenho	de	árvore	de	tipuana	e	perfil	radial	de	massa	específica	aparente	do	lenho.	
Regiões	de	lenho	normal/sadio	(NS)	com	extrativo	e	sadio	(EXS);	podridão	mole	incipiente	(PMINC);	po-
dridão	mole	intensa	(PMINT)	e;	setas	indicando	a	linha	de	compartimentalização	(LC).

Figure 3.	 Wood	cross	section	of		tipuana	tree	and	radial	apparent	specific	mass	profile.	Regions	of	normal/healthy	
wood	(NS)	with	extractive	and	healthy	(EXS),	incipient	soft	rot	(PMINC);	intense	soft	rot	(PMINT);	and	
arrows	indicating	the	compartmentalization	lines	(LC).
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rando as dimensões e características das amostras 
do lenho. Na densitometria de raios X as amostras 
do lenho têm uma espessura delgada e constante 
(2 mm) com valores de massa específica expres-
sando pontual e linearmente as diferenças do le-
nho sadio e biodeteriorado ao nível das células e 
tecidos (leituras a cada 25-50 µm); enquanto que 
no método gravimétrico as amostras do lenho são 
longas (75 mm) e heterogêneas no sentido longi-
tudinal (quanto a anatomia e % de tecidos sadios 
a afetados) com a massa específica representada  
por um volume de 1.875 mm³ de lenho. 

Apesar das diferenças, as variações de massa 
específica em diferentes estágios de deterioração e 
lenhos podem ser expressas por um modelo linear 
(Figura 4) com coeficiente de determinação (R²) 
de 0,74 e correlação positiva (equação 2). Portan-
to, os valores reais de densidade aparente do lenho 
podem ser obtidos por meio de densitometria de 
raios X e estimar a maioria das suas propriedades 
físicas e mecânicas (HUMPHREYS; CHIMELO, 
1992; BODIG; JAYNE, 1992; DIAS; LAHR, 2004).

y = 0,5168x + 0,1653       (2)
Onde: y = massa específica aparente do lenho de 
árvore de tipuana; x = densidade de massa apa-
rente do lenho de árvore de tipuana obtida pelo 
método de densitometria de raios X.

No entanto, além das alterações na compo-
sição química do lenho das árvores de tipuana 
afetadas por fungos de podridão branca e a inte-
ração com os cupins, destaca-se a massa específi-
ca aparente como parâmetro físico de importân-
cia, com valores de 0,68, 0,60 e 0,41-0,51 g/ cm³ 
para o cerne sadio+ extrativo (EXS), cerne normal 

(NS) e com podridão branca (APO), respectiva-
mente (Tabela 3, método gravimétrico).  Mainie-
ri e Chimelo (1989) indicam para o lenho de ár-
vores de tipuana o valor de 0,63 g/cm³ de massa 
específica aparente do lenho. Os menores valores 
de massa específica aparente do lenho das árvo-
res afetado por fungos induzem uma redução da 
sua resistência e um ataque seletivo dos cupins 
subterrâneos. As alterações da estrutura anatômi-
ca do lenho das árvores de tipuana resultantes da 
biodeterioração pelos fungos de podridão branca 
devem ser analisadas, da mesma forma, em rela-
ção à composição química e susceptibilidade ao 
ataque de cupins subterrâneos.

CONCLUSÕES

Os resultados do presente trabalho permitem 
concluir que o exame macroscópico do lenho 
das árvores de tipuana indicou o ataque de fun-
gos xilófagos, cupim subterrâneo e broca de ma-
deira, além de linhas de compartimentalização e 
zonas de reação características de mecanismo de 
resistência. Os perfis radiais de massa específica 
aparente do lenho, por densitometria de raios 
X, definiram sete padrões de biodeterioração, do 
normal e sadio ao lenho com apodrecimento in-
tenso, associados às alterações da estrutura ma-
croscópica.  A determinação da massa específica 
aparente do lenho por densitometria de raios X 
e gravimétrico mostrou diferença significativa. A 
técnica de densitometria de raios X constitui-se 
em importante ferramenta na avaliação e discri-
minação do estado de sanidade do lenho de ár-
vores utilizadas na arborização urbana. 

Figura 4. Variação da massa específica aparente obtidas pelos métodos de densitometria de raios X e gravimétrico.
Figure 4. Variation in specific gravity  obtained by X-ray densitometry and gravimetric methods.
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