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RESUMO  

A madeira é uma matéria-prima utilizada em várias áreas da sociedade, inclusive na 

construção naval. Devido a região de Marabá-PA ser banhada por rios, o uso de embarcações 

é frequente como meio de transporte, utilizado principalmente por pescadores e ribeirinhos. A 

confecção dos barcos artesanais na região é realizada por pessoas da própria localidade, 

utilizando o conhecimento empírico tanto para a produção quanto para a escolha da madeira a 

ser utilizada. Portanto, este trabalho teve como objetivo identificar anatomicamente as 

madeiras utilizadas nas embarcações produzidas em dois estaleiros localizados na Rua 

Transmangueira, próximo ao rio Tocantins. Neste procedimento foram identificadas nove 

espécies, sendo de quatro famílias distintas. Devido a falta de conhecimento técnico sobre a 

identificação de espécies, observou-se que algumas delas estavam sendo usadas de maneira 

errônea, gerando danos tanto para o estaleiro quanto para o comprador da embarcação. 

 

Palavras-chave: Construção de barcos. Identificação Macroscópica. Estaleiros artesanais. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A madeira é uma matéria-prima versátil, de origem biológica, renovável, além de 

possuir propriedades tecnológicas que lhe diferenciam de outros materiais, tornando-a de uso 

indispensável para muitas utilizações, a exemplo da construção civil e naval. Segundo 

Oliveira (2009) a maior parte das embarcações no Brasil utiliza a madeira como  matéria-

prima,  
1
e  o  aço  é  utilizado  somente  quando  as  embarcações  ultrapassam 20 metros, que 

representam a menor parte das construções navais do país. Geralmente são selecionadas 

espécies com alta durabilidade resistência mecânica apropriada para a carpintaria naval. Cada 

espécie selecionada é então utilizada, de acordo com o conhecimento empírico, em 
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componentes da estrutura dos barcos (ALVES e LOPES, 2012), entretanto a ausência  de  

conhecimento  técnico  especializado por vezes leva  ao uso  inadequado da madeira, podendo 

causar problemas tanto para os produtores dos barcos como também para os consumidores. 

Frequentemente observa-se o uso inadequado da madeira devido a erros de identificação da 

espécie, que leva ao comprometimento da vida útil e da segurança das embarcações. 

Os construtores artesanais costumam utilizar madeiras para a construção das 

embarcações que são oriundas principalmente de madeireiras, e que possivelmente são 

provenientes de desmatamentos ilegais, sendo uma atividade que também contribui com o 

aumento do desmatamento das florestas nativas. 

Nesse cenário o conhecimento anatômico da madeira é de fundamental importância 

para identificação das espécies que são comercializadas e utilizadas a partir de nomes 

populares, muitas vezes aplicados erroneamente, além de fornecer subsidio para o melhor uso 

e conservação da matéria prima, possibilita a aplicação de madeiras alternativas pouco 

conhecidas no mercado, mas com igual qualidade para a utilização (CORANDIN et al., 

2010). 

Tendo em vista os fatos apresentados, este estudo tem como objetivo identificar 

anatomicamente as espécies madeireiras utilizadas na produção de embarcações na cidade de 

Marabá-PA e demonstrar a importância desse conhecimento para a consonância da 

conservação da biodiversidade com o desenvolvimento econômico da atividade. 

 

  2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

A seleção dos locais para visita foi realizado por meio da indicação de alguns 

pescadores e moradores da região. Foram selecionados e visitados dois estaleiros localizados 

no perímetro urbano da cidade de Marabá-PA, Rua Transmangueira, próximo ao rio Tocantins 

(05º 21' 54"S e 049º 07' 24"W). 

Durante a visita aos estaleiros foi realizada a coleta de amostras das madeiras 

comercializadas no momento da visita. O nome popular pelo qual as madeiras coletadas são 

comercializadas foi informado pelo proprietário de cada estaleiro. Para caracterizar a 

atividade de produção de embarcações foi aplicado um formulário constituído por perguntas 

fechadas e abertas sobre questões tecnológicas de uso da madeira e também de caráter 

socioeconômico para delimitação do perfil dos entrevistados, tais como: espécies utilizadas, 
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renda proveniente da venda de barcos, custo de produção, procedência da madeira, além de 

outras questões que abrangeram as características de produção e comércio dos estaleiros.  

A caracterização e identificação macroscópica das amostras foram realizadas no 

Laboratório Ciência e Tecnologia da Madeira (LCTM) da Universidade do Estado do Pará 

Campus VIII-Marabá a partir de chave de identificação anatômica do Manual de Identificação 

de Madeiras Comerciais do IPT (Mainieri, 1983) e Corandin et al. (2010), foi feito também a 

comparação com fotomacrografias em literatura especializada e por fim realizou-se a 

confirmação das identificações das espécies a partir da comparação com amostras-padrão já 

depositadas no LCTM da UEPA-Marabá e que tem sua identificação e registro na Xiloteca da 

Embrapa Amazônia Oriental, provenientes do Projeto “Madeiras comercializadas na cidade 

Marabá (PA), Brasil: identificação anatômica e caracterização tecnológica das espécies como 

mecanismo para a conservação da biodiversidade florestal da Região de Carajás” do edital N° 

036 /2015 – UEPA. A nomenclatura científica foi feita de acordo com a “Lista de Espécies da 

Flora do Brasil 2015” e “W³ Tropicos” (http://www.tropicos.org/). 

Foram tiradas fotomacrografias dos três planos de análise, com auxílio de um 

microscópio digital portátil DinoLite AM4013ZT4 com capacidade de ampliação de 

400x~470x com polarização ajustável. A descrição macroscópica foi feita segundo as Normas 

de Procedimentos em Estudos de Anatomia de Madeira do IBAMA (CORANDIN; 

MUNIZ,1992). 

 

  3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Observou-se que o perfil dos estaleiros visitados caracteriza-se por estabelecimentos 

de pequeno porte e de infraestrutura precária, em um dos casos, localizado em terreno 

residencial como pequeno alpendre sendo extensão da residência do proprietário. Os 

funcionários são empregados de forma temporária, somente em períodos em que há maior 

procura por embarcações e são remunerados por diária ou empreitada. A mão de obra não é 

qualificada, com todos os envolvidos na produção dos barcos possuindo experiência em 

marcenaria, com grau de instrução entre ensino fundamental e médio, os trabalhadores não 

recebem curso específico para desempenhar a função, o conhecimento é empírico e em ambos 

os estabelecimentos visitados observou-se preocupação dos proprietários com a possibilidade 
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de perda desse conhecimento tradicional pela dificuldade de manutenção do mesmo junto às 

novas gerações. 

O perfil dos estaleiros visitados na cidade de Marabá-PA corrobora com os resultados 

de outros estudos que descrevem a mesma atividade em municípios do estado do Amazonas 

(LINS et al., 2011) e municípios da região Nordeste do estado do Pará (ALVES & LOPES, 

2012). Os autores informam que em estabelecimentos como os descritos neste trabalho, há 

pouco ou nenhuma preocupação com práticas de segurança no trabalho, como a ausência do 

uso de equipamentos de proteção individual (ALVES & LOPES, 2012). Para Tonete et al., 

(2011) não é possível gerar e manter qualidade num ambiente de trabalho desorganizado e 

inseguro, assim é necessário estimular a organização do ambiente de trabalho dos estaleiros, 

no sentido de oferecer maior segurança aos funcionários e maior confiabilidade para 

compradores e visitantes no que refere-se a qualidade de fabricação. 

Quanto ao processo produtivo dos barcos, observou-se que todas as embarcações 

produzidas nos estabelecimentos visitados utilizam exclusivamente a madeira como matéria-

prima construtiva. Esta madeira não extraída da mata é sempre adquirida de terceiros 

(serrarias ou depósitos de madeira). Os equipamentos utilizados na produção dos barcos são 

ferramentas manuais simples e não mecanizados (Figura 1), os barcos são comercializados 

principalmente para pescadores e ribeirinhos, são produzidos três modelos principais 

classificados de acordo com o tamanho em “reboques” (9,0 a 12,0 m de comprimento e 2,0 a 

2,5 m de largura) com valor de venda de 6,000 a 12,000 R$; “montarias” (7,0 a 8,0 m de 

comprimento e 1,5 a 2,0 m de largura) com valor de venda de 1,200 a 1,500 R$ e “botes” (5,0 

a 6,0 m de comprimento e 1,0 a 2,0 m de largura) com valor de venda de 300 a 600 R$ 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Equipamentos utilizados na produção dos barcos. Em A – 1. martelo, 2. lixadeira roto orbital, 3. serra 

tico-tico; em B – 4. furadeira sem impacto, 5. Serra circular manual para madeira; em C – 6. sargento expansivo. 

Barra de escala: 20 cm. 
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Figura 2: Embarcações produzidas na cidade de Marabá. Em A – reboques, B – montarias e C – botes, barra de 

escala 70 cm, 50 cm e 60 cm. 
 

Oliveira (2009) estudando os projetos de embarcações da frota pesqueira da 

mesorregião do Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro constatou que o número de 

embarcações que atingiam acima de 12 m de comprimento não ultrapassava 400 embarcações. 

E apesar de não possuir um padrão de dimensionamento as embarcações de 12 a 14 m 

existiam em quantidade significativamente maiores. O autor observou ainda que na 

construção de pequenas embarcações a escolha do material de construção está restrita à 

tecnologia disponível e a instalações dos estaleiros, e que apesar de atualmente existir grande 

variedade de materiais construtivos para embarcações (aço, alumínio, madeira, fibra de vidro 

e outros pouco usuais) no estado do Rio de Janeiro os estaleiros com foco em embarcações de 

pesca utilizam a madeira para construir a maior parte dos barcos. Segundo Alves & Lopes 

(2012) os principais valores que determinam o preço das embarcações produzidas na região 

Nordeste do Pará são, a quantidade de funcionários que participaram da produção, a matéria-

prima utilizada, o modelo e o tamanho do barco produzido, os autores informaram que o valor 

mais elevado foi encontrado em um estaleiro no município de Abaetetuba, por volta de R$ 

600.000,00 devido ao uso de acabamentos diferenciados, como fibra de vidro ou ferro, na 

cobertura da urna desses barcos. 
 

A partir das amostras de madeiras coletadas nos estaleiros visitados, foi possível 

identificar macroscopicamente nove taxa, sendo seis até o nível taxonômico de espécie e três 

somente até o gênero, duas das espécies identificadas constam com a abreviatura "cf." 

utilizada quando a identificação da espécie requer confirmação, em Xiloteca de referência, por 
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ser incerta e precisar de maior detalhamento das características anatômicas. Os taxa 

identificados estão distribuídos em quatro famílias botânicas, sendo mais representativa a 

família Fabaeceae, com 67% das espécies identificadas (Tabela 1). 

Tabela 1. Relação de espécies identificadas utilizadas na produção de em Marabá-PA. Embarcações.   

Nota: NP – nome popular fornecido pelo estabelecimento. N.F – nome popular não fornecido pelo 
estabelecimento. 

 

Observou-se que a madeira mais empregada nas embarcações é a espécie Caryocar 

villosum, comercializado pelo nome popular de “piquiá”. Os dois estaleiros informaram 

também que esta madeira é mais empregada em diversas partes das embarcações 

principalmente no encavernamento ou cavername, talhamar e popa, chama-se atenção, pois 

todas estas são partes da embarcação que ficam total ou parcialmente submersas. Dentre as 

espécies identificadas Bertholletia excelsa H.B.K. encontra-se na "Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção" do Ministério do Meio Ambiente e é atendida em 

diversas ações de conservação, estando presente na Lista vermelha da flora do Pará 

(COEMA-PA, 2007) e do Brasil (MMA, 2008), anexo 01, ), sendo considerada vulnerável na 

avaliação de risco de extinção além de ser protegida por legislação federal (Decreto 

5.975/2006) que estabelece que a exploração da espécie em florestas nativas, primitivas ou 

regenerada só pode ocorrer sob a forma de manejo florestal sustentável, mesmo em áreas nas 

quais seja autorizada a supressão de vegetação. 
 

Observou-se o emprego de nomes populares não usuais para algumas espécies 

(Tabela 1), o nome adequado de comercialização da espécie Dinizia exelsa é angelim-

vermelho, de Diplotropis sp. é sucupira e de Alexa cf. grandiflora é melancieiro. O fato mais 

grave encontra-se no empilhamento de diferentes espécies, cujas madeiras são 

comercializadas pelo mesmo nome popular (Tabela 1), assim procedeu-se com a 

NP Espécie Identificada Família 

Jatobá Dinizia exelsa Ducke Fabaceae 

Castanheira Bertholletia excelsa H.B.K. Lecythidaceae 

Cedroarana Cedrelinga cateniformis Ducke Fabaceae 

Tatajuba 
Bagassa guianensis Aubl. Moraceae 

Enterolobium cf. schomburgkii (Benth.) Benth Fabaceae  

Acapú Diplotropis sp. Fabaceae 

Amarelão Apuleia leiocarpa (J. Vogel) J. F.Macbr. Fabaceae 

Piquiá, 
Alexa cf. grandiflora Ducke Fabaceae 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Caryocaraceae  

NF Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Caryocaraceae 
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diferenciação das espécies por meio da caracterização anatômica macroscópica de suas 

madeiras. 
 
Nome popular fornecido pelo estabelecimento: piquiá 
 
Espécies correspondentes identificadas: Caryocar villosum e Alexa cf. grandiflora 
 

O principal agrupamento errôneo encontrado relaciona-se a comercialização e 

utilização da madeira de piquiá, que a identificação anatômica apontou duas diferentes 

espécies: Caryocar villosum espécie pertencente à família Caryocaraceae e Alexa cf. 

grandiflora espécie que pertence à família Fabaceae, estas madeiras vistas a olho nu possuem 

características organolépticas semelhantes nas faces longitudinais (radial e tangencial) tais 

como coloração e textura, porém uma avaliação macroscópica simples, realizada com lupa de 

10x de aumento e estilete, das faces transversal e tangencial, permite a separação das mesmas 

com facilidade. A espécie Caryocar villosum possui parênquima axial visível apenas com 

auxílio de lente de 10x apotraqueal difuso em agregados, vasos solitários e em múltiplos 

radiais, estes também encontram-se totalmente obstruídos por tilos observados tanto no plano 

transversal como nos longitudinais (Figura 1A, 1C, 1E); já Alexa cf. grandiflora possui 

parênquima axial visível a olho nu paratraqueal aliforme losangular; ou confluente em trechos 

curtos oblíquos e ainda em finas linhas marginais, vasos predominantemente solitários, em 

sua maior desobstruídos ou parcialmente obstruídos por óleo-resina (Figura 1B, 1D, 1F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagens macroscópicas comparativas das espécies Caryocar villosum (A, C, E) e Alexa cf. grandiflora 

(B, D, E), ambas comercializadas como piquiá. Barra de escala: 1 mm. 

 

Nome popular fornecido pelo estabelecimento: tatajuba 
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Espécies correspondentes identificadas: Bagassa guianensis Aubl.e Enterolobium cf. 

schomburgkii (Benth.) Benth. 

Observou-se também o agrupamento errôneo na comercialização e uso das espécies 
 

Bagassa guianensis e Enterolobium cf. schomburgkii encontradas nos estaleiros com o 

mesmo nome popular de tatajuba, entretanto não somente são espécies e gêneros diferentes, 

mas também são de famílias botânicas diferentes, Bagassa guianensis pertence à família 

Moraceae e Enterolobium cf. schomburgkii pertence à família Fabaceae, possivelmente o 

equívoco na comercialização se deva as semelhanças de coloração e densidade das espécies, 

que não ocorreria caso fosse feita uma breve comparação da estrutura anatômica 

macroscópica das madeiras, visto que são dois gênero bem distintos. Bagassa guianensis 

apresenta parênquima axial quase sempre indistinto mesmo sob lente de 10x e quando visível 

é paratraqueal vasicêntrico escasso, os vasos são visíveis a olho nu, predominantemente 

solitários e obstruídos por tilos, os raios no plano tangencial são mais altos do que largos o 

que faz com que no plano radial apresentem-se em trechos espaçados (Figura 2A, 2C, E); já 
 
Enterolobium cf. schomburgkii apresenta parênquima axial bem contratado a olho nu, 

aliforme losangular formando confluências curtas e também vasicêntrico, vasos solitários e 

múltiplos e parcialmente obstruídos por substância de cor amarelada e também óleo-resina, na 

face tangencial os raios são mais largos do que altos o que faz com que no plano radial 

apresentem-se em trechos aproximados (Figura B, D, F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Imagens macroscópicas comparativas das espécies Bagassa guianensis (A, C, E) e 

Enterolobium cf. schomburgkii (B, D, E), ambas comercializadas como tatajuba. Barra de 

escala: 1 mm. 
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 Práticas desse tipo podem comprometer a biodiversidade florestal, reduzir a população 

de algumas espécies e também levar ao uso tecnológico inadequado da madeira, como foi 

observado neste estudo, isto que os estaleiros informaram que Caryocar villosum não 

apresenta muitas vezes a durabilidade esperada, entretanto pode esta ocorrendo o uso 

tecnológico inadequado desta madeira, decorrente do agrupamento errôneo encontrado pois, 

Alexa cf. grandiflora segundo Mainieri & Chimelo (1989) é indicada principalmente para 

assoalhos domésticos, embalagens, partes de móveis e objetos de decoração, bem diferente da 

espécie Caryocar villosum que segundo os mesmo autores por ser uma madeira pesada e com 

grande depósito de tilos e outras substâncias tem alta resistência ao ataque de fungos e cupins 

tendo por isso destaque na construção naval. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho desenvolvido nos estaleiros artesanais é de suma importância para a região, 

pois é responsável pela movimentação da renda pesqueira e a locomoção de ribeirinhos, além 

de ser o único faturamento das famílias que produzem as embarcações. Entretanto observou-

se que essa atividade corre o risco de extinção com o passar dos anos, pela falta de mão-de-

obra que vem se tornando escassa. 

Observou-se também a utilização frequente da madeira de Bertholletia excelsa H.B.K., 

espécie protegida por lei e considerada vulnerável na avaliação de risco de extinção. Fato que 

ocorre principalmente devido à região ainda ter uma quantidade considerável dessa espécie 

em sua flora e principalmente devido a pouca e deficiente fiscalização que favorece o 

comércio ilegal. 
 
A identificação anatômica da madeira mostra-se como uma ferramenta útil para uma 

aplicação precisa da madeira, assim garantindo uma correta utilização da mesma, 

minimizando as perdas, e garantindo uma maior vida útil para as embarcações produzidas, 

além contribuir significativamente com a manutenção da biodiversidade florestal da região. 
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