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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi identificar as principais espécies comercializadas para o 

setor moveleiro do município de Marabá-PA, bem como a determinação da umidade e densidade 

aparente. As amostras foram coletadas em três movelarias no referido município. A determinação 

da densidade aparente a 12% de umidade seguiu as diretrizes da NBR 7190, e a umidade foi 

determinada mediante utilização de equação matemática. Observou-se que entre as famílias 

identificadas das amostras, a Fabaceaes obteve maior representatividade. Não foram observados 

problemas de empilhamento de diferentes espécies em um mesmo nome popular. De modo geral, 

existe certa preferência na utilização de madeiras de media à alta densidade, onde essas espécies 

podem ser agrupadas em três grupos a partir do maior grau de similaridade dos valores de 

densidade e umidade encontrados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Umidade, densidade, identificação, agrupamentos 
 

 PHYSICAL PROPERTIES OF THE MAIN WOODS USED IN FURNITURE 

MANUFACTURER FROM THE CITY OF MARABÁ-PA 
 

 

ABSTRACT: The objective of this work was to identify as main species commercialized to the 

furniture manufacturer in the city of Marabá-PA, as well as the determination of the humidity and 

basic density. The samples were collected in three furniture manufacturer in the mentioned city. The 

determination of basic density follows the guidelines of NBR 7190, and the humidity was determined 

by using mathematical equation. It was observed that among the identified families of the samples, 

the Fabaceae family obtained greater representativity. There were no problems of stacking different 

species in the same popular name. In general, there is a certain preference in the use of medium to 

high density wood, where these species can be grouped into three groups according to the highest 

degree of similarity of density and humidity.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A madeira é um produto florestal de grande importância para a sociedade, em função de sua 

origem biológica. Suas propriedades dependem principalmente de sua composição anatômica, 

química e celular.  

A pesar das diferentes espécies arbóreas produzirem madeiras com diferentes propriedades 

anatômicas, físicas e mecânicas, para facilitar o comércio, é comum a adoção de nomes populares 

aplicados a partir das características organolépticas dessas madeiras (ZENID E CECCANTINI, 

2007). Estas práticas acarretam problemas tanto no processamento e uso final da madeira, quanto 

no comércio ilegal de algumas espécies.  

Praticas inadequadas de processamento e beneficiamento da madeira ainda são o gargalo do 

setor madeireiro da Amazônia. O método correto de secagem a ser aplicado é importante, pois leva 

a redução do percentual de água contido nas células, aproximando a umidade da madeira do 

equilíbrio com ambiente, aumentando sua estabilidade dimensional, e resistência mecânica 

(KONDO, 2014). Nesse contexto a espécie de madeira, sua densidade e suas propriedades 

anatômicas são principalmente influentes no processo de secagem pois definem o fluxo de água na 

madeira (MONTEIRO et al., 2017).  

O objetivo desse trabalho foi identificar as espécies madeireiras utilizadas pelo setor de 

móveis do município de Marabá-PA, determinar a umidade e densidade das madeiras 

comercializadas, e agrupar as espécies a partir das propriedades físicas avaliadas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

As amostras foram coletadas em três movelarias da cidade de Marabá (PA). Nos 

estabelecimentos selecionados, amostras de madeiras em uso na fabricação de móveis foram 

coletadas, identificadas com o nome popular fornecido pelo proprietário e rapidamente envolvidas 

em filme plástico de PVC, reduzindo assim as trocas de umidade com ambiente até a determinação 

em laboratório. 

As espécies das amostras foram identificadas a partir de chave de identificação anatômica 

do “Manual de Identificação de Madeiras Comerciais do IPT” Mainieri (1983), em seguida fez-se a 

confirmação das identificações das espécies a partir da comparação com amostras-padrão do acervo 
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didático da Xiloteca da Universidade do Estado do Pará. A nomenclatura científica foi adotada de 

acordo com a “Lista de Espécies da Flora do Brasil 2020”.  

Para a determinação da umidade aparente (equação 1) e densidade a 0% (equação 2), os 

corpos de prova foram pesados ainda com a umidade ambiente em uma balança analítica, e 

posteriormente submetidas ao processo de secagem em uma estufa a 103 ± 2ºC durante 78 horas, 

para obtenção da massa seca e volume seco, conforme a metodologia de ensaio preconizada pela 

NBR 7190 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 1997. A partir 

dos valores de densidade a 0%, foram obtidos os valores de densidade a 12% (equação 3) e umidade 

máxima da madeira (equação 4). 

 

Os dados obtidos da umidade aparente (%), da densidade aparente (12%) e do máximo 

percentual de umidade das madeiras estudadas foi submetido a análise da normalidade dos resíduos 

(teste de Shapiro-wilk a 5% de significância). Para ordenar as espécies identificadas em grupos a 

partir das propriedades físicas avaliadas, realizou-se Análise de Agrupamento tendo como 

parâmetro a distância Euclidiana, além da análise de componentes principais (PCA). Todos os dados 

foram processados estatisticamente por meio do software R versão 2.14.1 (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da identificação anatômica foram identificados nove taxa destes somente três foi 

possível identificação do gênero (Tabela 1). 
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As espécies estão distribuídas em quatro famílias botânicas, com maior representatividade 

das Fabaceaes. Dentre espécies identificadas chama-se atenção para Bertholletia excelsa Bonpl. 

(castanheira) por constar na "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção" 

do Ministério do Meio Ambiente (2014). Não foram observados problemas de empilhamento de 

diferentes espécies em um mesmo nome popular, mas observou-se que alguns nomes populares já 

consagrados no mercado para designar algumas espécies, como angelim (Hymenolobium spp.), 

amarelão (Apuleia leiocarpa) foram aplicados erroneamente para designar espécies diferentes.  

Os valores médios determinados para a densidade e para as umidades das espécies 

identificadas são apresentados na Tabela 2. 
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Com dados médios obtidos da Tabela 2, foi feito um dendrograma de agrupamento e análise 

de componente principal (PCA) das espécies identificadas (Figura 1). 

 

A dispersão das espécies em função dos escores possibilitou a formação de três grupos a 

partir do maior grau de similaridade entre as propriedades de maior peso nas componentes 

principais. As espécies 1, 3 e 9, as espécies 2, 7 e 8 agruparam-se principalmente porquê a densidade 

a 12% teve mais peso nessa componente principal agrupando estas espécies de maior densidade e, 

segregando as espécies 4, 5 e 6 por apresentarem menor densidade (Tabela 2).  

A umidade considerada ideal para a comercialização da madeira já beneficiada é de 

aproximadamente 15%. Em casos em que a umidade de equilíbrio da peça não corresponda a 

umidade da região, é esperado que estas sofram alterações dimensionais, devido à adsorção ou 

dessorção de umidade (ELEOTÉRIO et al. 1998).  

A Tabela 2 evidencia que espécie com menor valor de densidade tendem a apresentar maior 

valor de umidade máxima, essa observação foi confirmada a partir da análise de correlação de 

Pearson e de regressão linear (Figura 2). 
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A análise da Figura 2 indicou que existe forte tendência de aumento da capacidade máxima 

da madeira de conter água, a partir da redução da densidade e consequente aumento dos espaços 

vazios (lumes celulares). 

4. CONCLUSÕES 

 

Observou-se que para produção de móveis, existe certa predominância na utilização de 

espécies da família Fabaceae. Das nove espécies estudadas, duas são comercializadas de forma 

errônea quanto a sua nomenclatura, e outra pertence a lista de espécies ameaçadas de extinção do 

MMA. Também foi possível notar que há preferência na utilização de madeiras de media à alta 

densidade.  
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