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RESUMO 

 

O estado do Pará figura uma das primeiras posições no cenário mobiliário nacional, o que 

possibilita expressivo desenvolvimento econômico para a região amazônica, além de ser um dos 

maiores fornecedores de madeira para o Brasil. Contudo, a comercialização madeireira no estado 

do Pará é comumente realizada de forma errônea, uma vez que as madeiras utilizadas pouco 

diferem em sua aparência externa. Para o setor moveleiro este fato implica na qualidade do 

produto (móvel) a ser produzido, posto que as propriedades anatômicas, físicas e mecânicas 

próprias de cada espécie são desconsideradas e tampouco exploradas, provocando um desempenho 

insatisfatório do material. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo realizar um 

levantamento e identificar corretamente as espécies madeireiras comercializadas por movelarias no 

município de Marabá (Pará). Para a realização do estudo, foram coletadas amostras de madeira 

das espécies vulgarmente denominadas pelos proprietários como Angelim pedra, Cumaru, 

Garapeira e Marupá, em sete movelarias da região. Posteriormente, foram confeccionados corpos de 

prova nas dimensões 2 x 3 x 5 cm nos planos tangencial, radial e longitudinal, respectivamente. A 

caracterização anatômica das madeiras foi realizada seguindo as normas propostas pelo IBAMA 

(1992). Para  a correta identificação, as espécies foram comparadas com amostras de madeira da 

xiloteca do Museu Paraense Emilio Goeldi. As espécies coletadas corresponderam com as espécies 

identificadas macroscopicamente e todas as espécies identificadas apresentam raios estratificados. 

 

 

Palavras - chave: Vasos; Fibras; Madeira; Estrutural; Anatômica. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A exploração e o processamento industrial de madeira estão entre as principais atividades 

econômicas da Amazônia – ao lado da mineração e da agropecuária. Esse fato está ligado 

principalmente à oferta abundante de madeira de diversas espécies. No entanto, a maioria da 

exploração madeireira ainda ocorre de forma não manejada, o que ocasiona severos danos 

ecológicos (VERÍSSIMO et al., 2009). 

Notadamente no que diz respeito à utilização de espécies madeireiras nativas da floresta 

amazônica pode-se dizer que o verdadeiro potencial desse material biológico não tem sido 

devidamente explorado – exploração desordenada e não sustentável - e, um dos fatores culminantes 
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para esse fato, refere-se à inadequação do uso da madeira, em virtude de erros de identificação das 

espécies comercializadas, tendo como consequência o comprometimento do uso final dessa 

matéria-prima. 

Segundo Martins da Silva (2002), uma espécie chega a ter até dez nomes vernaculares e 

existe ainda a relação de diversos nomes vulgares para um mesmo táxon. Kanashiro (2002) afirma 

que a distinção das espécies de forma clara e didática é necessária para minimizar prejuízos 

econômicos e colaborar para o controle da manutenção da biodiversidade. Nesse contexto, a correta 

identificação de espécies madeireiras, empregando como ferramenta a anatomia da madeira, é 

fundamental para uso adequado desse material e para a distinção de madeiras aparentemente 

idênticas. 

No município de Marabá, o auge do setor moveleiro ocorreu em décadas passadas, mas no 

atual momento, por conta de escassez de matéria prima disponível, o mercado declinou em vista de 

produtos fabricados com a madeira reconstituída (painéis de compensado e aglomerado), porém 

ainda há diversas movelarias, utilizando madeira bruta para confecção dos seus produtos, no 

entanto, o questionamento é se realmente a madeira adquirida corresponde à espécie oferecida 

mediante a carência de espécies mais nobres. 

Pelo exposto, o presente estudo teve como objetivo realizar o levantamento e a correta 

descrição anatômica das espécies madeireiras comercializadas por movelarias no município de 

Marabá - PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras de madeira das quatro espécies utilizadas no estudo foram coletadas em sete 

movelarias localizadas no município de Marabá-PA, vulgarmente denominadas pelos proprietários, 

como: Angelim-pedra, Cumaru, Garapeira e Marupá. As análises macroscópicas para a correta 

identificação do material foram realizadas no laboratório de engenharia florestal do campus VIII, da 

Universidade do Estado do Pará – UEPA. 

Os corpos de prova confeccionados a partir das amostras de madeira, possuíam 2 x 3 x 5 cm 

de dimensão nos planos tangencial, radial e longitudinal, respectivamente. A caracterização 

macroscópica foi realizada com o auxilio de uma lupa conta-fios de 10x de aumento, de acordo 

com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

(1992). As imagens das amostras foram obtidas por meio de uma câmera digital e as madeiras 

analisadas foram comparadas com amostras devidamente identificadas e depositadas no acervo da 



V Semana Acadêmica da UEPA – Campus de Marabá 
As problemáticas socioambientais na Amazônia Oriental 

22 a 24 de Outubro de 2014 

                                       
xiloteca Walter Alberto Egler do Museu Paraense Emílio Goeldi, com material botânico 

correspondente no herbário da mesma instituição, para a confirmação e autenticidade das espécies 

em estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Cumaru (Dipteryx odorata (Aubl.) Wild). Leguminosae – Papilinoideae 

 

Poros visíveis a olho nu, com porosidade difusa; sem arranjo definido; solitários e múltiplos 

de 2 em proporções semelhantes, raros múltiplos de 3 ou mais; obstruídos por substancia 

esbranquiçada; linhas vasculares retilíneas no plano tangencial. Parênquima axial, pouco 

contrastado a olho nu, bem distinto quando observado por lente de 10x de aumento, aliforme 

losangular, formando curtas confluências eventualmente de arranjos oblíquos, ocasionalmente 

aliforme, e também em linhas de parênquima marginal. Raios, visíveis somente sob lente de 10x 

no plano transversal e visíveis a olho nu no plano tangencial, onde sua estratificação é regular e 

bem notada; pouco contrastados no plano radial. Camadas de crescimento levemente demarcadas 

por linhas de parênquima marginal. 

 

Figura 1- Característica anatômica da espécie Dipteryx odorata Aubl Plano transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Angelim pedra (Hymenolobium petraeum Ducke). Leguminosae Papilionoidae 

 

Poros visíveis a olho nu; porosidade difusa; sem arranjo definido; solitários e múltiplos 

de 2, raros múltiplos de 3; vazios; obstruídos por substância esbranquiçada; linhas vasculares 

regulares no plano tangencial. Parênquima axial, visível a olho nu, confluente derivado do 
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aliforme em trechos longos, formando faixas largas e interrompidas e às vezes também finas, às 

vezes concêntricas e regulares e em trechos oblíquos. Raios visíveis observados com lente de 10x 

no plano tangencial onde apresentam estratificação nem sempre regular; contrastados no plano 

radial.  Camadas de crescimento demarcadas por zonas fibrosas escuras. 

 

Figura 2 - Característica anatômica da espécie Hymenolobium petraeum Ducke 

Plano Transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Marupá (Simarouba amara Aubl.) Simaroubaceae 

 

Poros visíveis a olho nu; porosidade difusa; ocorrendo múltiplos em cadeias radiais 

típicas; solitários e múltiplos de 2, raros múltiplos de 3 ou mais; vazios; linhas vasculares 

regulares no plano tangencial. Parênquima axial, visível a olho nu, aliforme, com finos e longos 

prolongamentos laterais, lineares, às vezes unindo-se irregularmente, chegando mesmo a formar 

faixas estreitas e sinuosas associando os poros. Raios, visíveis somente por lente de 10X no plano 

transversal e pouco visíveis a olho nu no plano tangencial, porém com uma estratificação notada a 

olho nu; contrastados no plano radial. Camadas de crescimento indistintas. Canais secretores axiais 

ocasionalmente ocorrendo em série. 

Figura 3 - Característica anatômica da espécie Simarouba amara Aubl 

Plano Transversal 
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3.4 Amarelão (Apuleia molaris Spruce) Leguminosae-Caesalpinioideae 

 

Poros visíveis somente sob lente de 10x; porosidade difusa; sem arranjo definido; solitários 

aparentemente predominantes, ocorrendo também múltiplos de 2 e ocasionalmente múltiplos de 3; 

vazios ou obstruídos por substância de cor amarelada; linhas vasculares irregulares no plano 

tangencial. Parênquima axial, visível a olho nu, aliforme linear e confluente em trechos longos, 

ligando e envolvendo alguns poros, também em finíssimas linhas concêntricas, afastadas em 

alguns casos, delimitando os anéis de crescimento. Raios, visíveis somente por lente de 10x no 

plano transversal e visíveis a  olho  nu  na  face  tangencial,  onde  se  apresentam  estratificados;      

pouco contrastados no plano radial. Camadas de crescimento ocasionalmente demarcadas pelas 

linhas associadas ao parênquima terminal. 

 

Figura 4 - Característica anatômica da espécie Apuleia molaris Spruce Plano Transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souza, Moutinho & Silva (2007), ao realizarem levantamento em 10 indústrias paraenses 

concluíram que a espécie Dipetryx odorata contribui com 42% das amostras coletadas nas 

empresas madeireiras visitadas, sendo utilizada para diversos fins como cabos de ferramenta, 

dormentes, torneado, construção civil e móveis; neste trabalho constatou-se também que a 

madeira de Cumaru é utilizada pelas madeireiras visitadas. 

É importante ressaltar que essa espécie, de acordo com as análises químicas realizadas 

por Varejão, Nascimento, Nakgima & Cruz (2009), possui em sua constituição alcalóides, 

compostos fenólicos, heterosídios cianogênicos e taninos, sugerindo cuidados especiais durante o 

desdobro e manuseio dessa madeira nas indústrias madeireiras. 

A espécie Hymenolobium petraeum Ducke, é uma árvore de grande porte (até 50m) e 
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diâmetro de até 2,0m. Possui madeira muito pesada (0,90 a 1,00 g/cm3), cerne castanho rosado de 

aspecto fibroso; grã regular a irregular; textura grosseira; superfície lisa ao tato; cheiro e gosto 

imperceptíveis recebe acabamento esmerado. A espécie Hymenolobium petraeum Ducke é 

utilizada para fins de construção civil e naval, marcenaria, dormentes, estacas, tacos de assoalhos, 

vigamentos, esteios e carpintaria. De uso semelhante ao Angelim da mata, H. petraeum 

também é atualmente muito empregado em carpintaria na região Amazônica. O Angelim pedra 

é confundido no mercado com o Angelim vermelho (Dinizia excelsa, também conhecido por 

Angelim verdadeiro) e comumente é vendida desta maneira. 

A espécie Simarouba amara Aubl. ocorre principalmente nas matas de várzea e, frequente 

em toda a Amazônia. É uma árvore grande, com tronco retilíneo e diâmetro atingindo até 1,0m, 

casca fissurada. A madeira de Marupá é uma madeira leve (0,45 a 0,55 g/cm3); cor bege ou 

levemente amarelada; grã regular; textura média a grossa; odor indistinto e gosto amargo, de 

fácil trabalhabilidade, seus principais usos são; brinquedos, caixotaria, fósforos, molduras, 

marcenaria, compensados, faqueados e instrumentos musicais. 

A espécie Apuleia molaris Spruce (garapeira) ocorre na Amazônia, principalmente no 

Estado do Pará. É uma madeira pesada, alburno bege, diferenciado do cerne amarelado até 

castanho claro rosado. A cor tende a escurecer com o tempo, tomando uma coloração castanha. 

É bastante utilizada em estruturas externas, postes, dormentes, estacas, vigas, caibros, barris de 

cerveja, e cabos de ferramentas. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As espécies coletadas e denominadas vulgarmente como Angelim Pedra, Cumaru, 

Garapeira, Marupá corresponderam com as espécies identificadas macroscopicamente. Todas as 

espécies identificadas apresentam raios estratificados, cuja característica é muito importante na 

separação de madeiras aparentemente idênticas. 
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