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Resumo: Esse trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar a estrutura anatômica de 

algumas espécies comercializadas com o nome popular de Melancieiro. O material lenhoso foi 

coletado durante visitas às empresas que atuam no setor madeireiro na cidade de Marabá, a 

identificação e caracterização das madeiras foram realizadas no Laboratório de Ciência e 

Tecnologia da Madeira – UEPA Marabá, a identificação das madeiras foi realizada utilizando 

chaves de identificação anatômica. A descrição anatômica foi realizada segundo as normas da 

IAWA (1989). Foram identificadas seis espécies sendo de cinco famílias distintas, destas foram 

fornecidas características anatômicas úteis para a distinção dessas madeiras, prática que pode 

contribuir para reduzir o comércio ilegal na região, além de promover a melhor utilização da 

matéria-prima.  

 

Palavras-chave: comercialização florestal, fiscalização, madeira de lei.  

  
 

CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF DIFFERENT SPECIES 

MARKETED AS MELANCIEIRO IN THE CITY OF MARABÁ (PA) 

 

 

Abstract: This work aimed to identify and characterize the anatomical structure of some species 

marketed under the popular name Melancieiro. The wood was collected during visits to companies 

that work in the timber trade sector in the city of Marabá, the identification and characterization of 

the wood were carried out in the Laboratory of Science and technology of wood - UEPA Marabá, 

the identification of the wood was carried out using anatomical identification keys. The anatomical 

description was performed according to the IAWA (1989).Six species were identified from five 

different families, of these were provided anatomical characteristics useful for the distinction of 
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these woods, a practice that can contribute to reduce the illegal trade in the region, as well as 

promoting the best use of the raw material. 

 

Key words: forest marketing, inspection, hardwood. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização adequada da madeira depende da correta identificação da espécie arbórea da 

qual foi obtida. Na árvore viva a identificação se dá a partir do estudo das partes vegetativas (folhas) 

e reprodutivas (flor, fruto e semente) para confirmação taxonômica das espécies. Após a extração 

da árvore da floresta e posterior processamento mecânico, a anatomia da madeira é a única ciência 

que possibilita a identificação da espécie arbórea original com comprovado grau de confiabilidade. 

Pode-se dizer então, que a caracterização anatômica da madeira é útil para o comércio, onde propicia 

meios para se detectar enganos e fraudes no processo de comercialização da madeira.  

No processo de identificação anatômica da madeira o estudo da organização das células que 

compõem o tecido xilemático secundário possibilita a distinção das espécies de madeiras 

comercializadas e utilizadas a partir dos nomes populares, muitas vezes aplicados erroneamente. A 

identificação correta da espécie madeireira fornece então subsídio para o emprego adequado da 

matéria-prima de acordo com suas propriedades tecnológicas específicas (MUÑIZ et al., 2016), 

além de proporcionar a conservação da biodiversidade florestal.  

A cidade de Marabá, Sudeste do Estado do Pará, apresenta extenso histórico de degradação 

da mata nativa e ainda se encontra entre as cidades que mais desmatam a floresta amazônica estando 

presente até em Unidades de Conservação (UC), como é o caso da Floresta Nacional do Itacaiúnas 

(INPE, 2017). Sabendo que o comércio ilegal de madeiras é um dos responsáveis pelo aumento das 

perturbações antropogênicos nas florestas nativas, foi feita a caracterização anatômica das principais 

madeiras comercializadas pelo nome popular de "melancieiro" na cidade, com objetivo fornecer 

características uteis para identificação correta das espécies e subsidio para a fiscalização. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foram visitadas 22 empresas que atuam no setor de comércio de madeiras na cidade de 

Marabá, destas, oito eram movelarias e quatorze comercializava madeira para construção civil. Nas 
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visitas foram coletadas amostras das madeiras comercializadas pelo estabelecimento como 

"Melancieiro". 

A caracterização e identificação macroscópica das amostras seguiram a sequencia de 

procedimentos: (i) confecção de corpos de prova com dimensões de 2 x 2 x 3 cm (dimensão 

tangencial, radial e axial respectivamente); (ii) polimento da superfície transversal com navalha de 

micrótomo para realçar as características anatômicas (iii) polimento dos planos transversal, 

longitudinal radial e tangencial, em lix d’ gu com g nulome i de 400 2500; (iv) limpez d upe fície 

com p pel camurça; (v) análise da sua estrutura anatômica com lupa conta fios de 10x de aumento 

e com auxílio de estereomicroscópio binocular, (vi) identificação das madeiras utilizando chave de 

identificação anatômica do Manual de Identificação de Madeiras Comerciais do IPT, Mainieri 

(1983) e Corandin et al. (2010); (vii) confirmação das identificações das espécies a partir da 

comparação com amostras-p d ão d “Xilo ec d mb p Am zôni O ien l” e mbém com fo om c og fi d 

li e u especializada.  

A nomenclatura científica foi feita de aco do com “Li de pécie d Flo do B il 2015”. A 

descrição anatômica macroscópica detalhada – distinção das camadas de crescimento; parênquima 

axial, visibilidade e tipo; raios, visibilidade, frequência, espaçamento, estratificação; vasos, tipos, 

distribuição e obstrução; foi realizada segundo as normas da IAWA (1989).  

Para a mensuração dos elementos anatômicos dissociados foi preparado macerado a partir 

da solução de Franklin (1945), sendo este corado com safranina aquosa 1% e preparadas laminas 

semipermanentes com glicerina 50%. Todas as medições anatômicas foram feitas usando 

microscópio de luz ZEISS Primo Star HAL/LED, acoplado à câmera digital Opton microscopio e 

software para análise de imagens (Image-Pro Express 6.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificadas seis diferentes espécies de madeiras erroneamente come ci liz d pelo me 

mo nome popul de “mel nciei o”. N Tabela 1 são apresentadas as características anatômicas das 

espécies madeireiras identificadas. Na Figura 1, fotomacrografias do plano transversal das madeiras 

ilustram as características úteis na distinção das espécies.  

Entre as espécies madeireiras identificadas chama-se atenção para Bertholletia excelsa 

H.B.K. protegida por lei, através da legislação federal (Decreto 5.975/2006). 
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As espécies identificadas apresentam marcantes diferenças anatômicas qualitativas e 

quantitativas, principalmente em função de terem origens botânicas diferentes, visto que se 
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encontram distribuídas em cinco diferentes famílias. A indistinção do parênquima axial mesmo sob 

lente de 10x facilita a identificação de L. procera das demais. Somente C. pentandra apresentou 

parênquima axial apotraqueal difuso em agregados. Enquanto que parênquima axial em faixas foi 

observado em B. excelsa e C. lucentifolium, reticulado e em linhas sinuosas respectivamente. A. 

grandiflora e E. schomburgkii apresentaram parênquima axial apotraqueal aliforme e vasicêntrico 

respectivamente.  

Todas as espécies apresentaram vasos com comprimento médio entre (350-800 μm), 

espessura da parede de fina para espessa, além de comprimento médio das fibras entre (900-1600 

μm), exceto para as espécies Ceiba pentandra e Laetia procera. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O estudo anatômico do lenho permitiu observar diferenças no tipo e arranjo das células que 

foram uteis para distinção das espécies. As madeiras comercializadas como "Mel nciei o” no 

município de M b -PA designam seis diferentes espécies arbóreas, dentre elas Bertholletia excelsa 

que tem seu comercio proibido por constar na lista de espécies ameaçadas de extinção. 
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