
 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

1 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DO USO DA MADEIRA DE Parkia 

multijuga 

Dáleth Sabrinne da Silva Souza1 

Luana do Carmi Oliveira Ferreira2 

Bianca Bueno Rosário 3 

Maria Clara Cabral Costa4 

Osmar José Romeiro 5 

     

Departamento de Ciências Florestais, Universidade Estadual do Pará, Brasil 

 

Resumo: O conhecimento das propriedades da madeira, assim como suas características 

tecnológicas, são importantes para geração de matéria-prima com propriedades 

adequadas ao uso final. O presente trabalho teve como objetivo determinar as 

propriedades físicas da madeira de Parkia multijuga, proveniente de ocorrência natural, 

a fim de determinar o seu potencial, e, portanto, aplicabilidades da mesma. Para a 

determinação das propriedades físicas, foram amostradas 7 árvores de um plantio 

homogêneo, localizado no município de Paragominas no estado do Pará. A partir dos 

resultados obtidos para densidade básica, contrações lineares, volumétrica e anisotropia 

da madeira, foi possível conhecer aplicabilidades para a Parkia multijuga, através de 

sua variabilidade, classificando-a como uma espécie de uso múltiplo, com grande 

potencial tecnológico. 
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Abstract: Knowledge of wood properties, as well as its technological characteristics, is 

important for the generation of raw material with properties suitable for end use. The 

present work aimed to determine the physical properties of Parkia multijuga wood from 

planted forest in order to determine its potential, and therefore its applicability. For the 

determination of physical properties, 7 trees from a homogeneous plantation, located in 

the municipality of Paragominas in the state of Pará, were sampled. From the results 

obtained for basic density, linear contractions, volumetric and anisotropy of the wood, it 

was possible to know applicability to the wood. Parkia multijuga, through its 

variability, classifying it as a multiple use species with great technological potential. 
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INTRODUÇÃO 

 

     A Parkia multijuga Benth (Fava-arara), é uma árvore nativa da região 

amazônica, e pelo seu desenvolvimento natural apresenta potencial silvicultural, por 

este motivo tem sido alvo de estudos.  Por essas características, estudos de tecnologia de 

sementes e produção de mudas são encontradas na literatura especializada. No entanto, 

o interesse comercial pelo potencial madeireiro da Parkia multijuga tem direcionados 

poucos estudos para essa espécie.   

      Experiências existentes no estado do Pará têm confirmado o potencial 

silvicultural das árvores de ocorrência natural. A procura por espécies de rápido 

crescimento, com boa qualidade e na quantidade ideal para o mercado faz com que a 

Parkia multijuga que, por sua vez, apresenta produção volumétrica de até 27,50 

m³.ha¹.ano-1 aos 11 anos de idade em floresta plantada (CARVALHO, 2009), torna-se 

uma opção apropriada para um possível potencial de sucesso. 

     Dessa maneira, com o intuito de melhor conhecer o potencial madeireiro da 

fava-arara, como também, as suas características tecnológicas entre elas, a densidade 

básica, contração volumétrica, contração tangencial, radial e anisotropia, esse trabalho 

tem como objetivo determinar o potencial de uso da madeira de Parkia multijuga 

proveniente de um plantio localizado no município de Paragominas, Brasil.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram selecionadas 7 árvores de Parkia multijuga, com 17 anos de idade em um 

plantio homogêneo com espaçamento 6 m x 6 m entre árvores, localizado no município 

de Paragominas, Pará. O município apresentando clima tropical, classificado, segundo 

Koppen, como Am, com pluviosidade média anual é de 1805 mm e a temperatura média 

de 26 °C. A região apresenta Latossolos Amarelos; Argissolos Amarelos; Plintossolos, 

Gleissolos e Neossolos (EMBRAPA, 1999). 

As árvores selecionadas, eram saudáveis livres de patógenos, sem bifurcações ou 

tortuosidade evidente no fuste. Foram obtidos discos a 50% da altura comercial de cada 

árvore, o diâmetro médio das árvores foi de 36,3 cm (± 5,3). A partir dos discos, foram 
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obtidas amostras diametrais e destas foram produzidos corpos de prova no sentido radial 

(medula – câmbio) com dimensões 2 cm x 2 cm x 3 cm, direção radial, tangencial e 

longitudinal respectivamente, para a determinação das propriedades físicas. A densidade 

básica, as retratilidades lineares e volumétricas da madeira foram determinadas segundo 

procedimento de ensaio descrito na NBR 7190 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT, 1997). 

 

RESULTADOS 

     A tabela a seguir evidencia a média dos valores de cada individuo: contração, 

anisotropia e densidade aparente de cada árvore. 

  

Tabela 1. Valores médios das propriedades físicas para a madeira de Parkia mutijuga Benth. 

Estatística 

descritiva 

 

Contrações (%) 

 

Contrações (%) 

T/R 
ρbas 

(g.cm-3) 
εv εt εr 

Árvore 1 
10,67  

(8,5-14,00) 

 

 

0,62 

0,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,59 

 (5,9-7,44) 

 

3,51 

(3,29-3,73) 

 

1,87  

(1,69-2,14) 

 

0,55 

(0,47-0,62) 

 
Árvore 2 

17,24 

 (10,87-23,82) 

 

6,54 

(5,49-7,47) 

 

2,74  

(1,69-3,55) 

 

2,50  

(1,65-3,25) 

0,46 

(0,37-0,51) 

 
Árvore 3 

8,95 

(7,24-10,38) 

 

4,62 

 (3,78-

5,19) 

 

2,30  

(1,67-3,06) 

 

2,05 

(1,68-2,26) 

 

0,32  

(0,25-0,39) 

 
Árvore 4 

11,78 

 (7,99-16-78) 

 

6,05  

(5,18-6,92) 

 

2,63  

(2,13-3,23) 

 

2,34  

(1,6-2,84) 

 

0,30 

(0,21-0,38) 

 
Árvore 5 

11,53 

 (7,69-14,74) 

 

5,13 

(3,78-6,54) 

 

2,26  

(1,08-3,18) 

 

2,48  

(1,93-3,5) 

 

0,47  

(0,43-0,5) 

 
Árvore 6 

14,09  

(8,15-23,03) 

 

9,04 

(5,04-18,3) 

 

2,69  

(2,03-3,24) 

 

3,45  

(1,66-7,01) 

 

0,41  

(0,37-0,46) 

 
Árvore 7 

7,86  

(6,96-14,81) 

 

5,04  

(3,9-6,98) 

 

3,32  

(2,62-4,53) 

 

1,52  

(1,43-1,66) 

 

0,46  

(0,42-0,50) 

 Média  

CV 

11,04  

41,44 

6,02  

39,74 

2,89 

22,69 

2,18  

46,27 

0,42  

20,57 

εv: contração volumétrica, εt: contração tangencial. εr: contração radial, T/R: anisotropia, ρbas: densidade básica, CV: 

coeficiente de variação. Valores entre parênteses são os máximos e mínimos. Valores médios com letras diferentes 

entre as linhas da mesma propriedade indicam diferenças significativas a 5% de significância.  
 

A tabela 1 apresenta variação observada da densidade da madeira da Parkia 

mutijulga de 0,32 g.cm-3 a 0,55 g.cm-3, com média estimada de 0,42 g.cm-3, o que 

evidencia uma variabilidade esperada pelos indivíduos de um plantio originado de uma 

população natural, onde não houve nenhum tipo de seleção e melhoramento genético.  
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 A variação da contração tangencial da madeira  da fava-arara como demostrada 

na tabela acima (Tabela 1) é de 4,62% à 9,04%, com média estimada de 6,02 %. A 

variação contração radial encontrada é de 2,26% a 3,51%, com média de 2,89%. A 

variação da contração volumétrica foi de 7,86% a 17,24%, com média observada de 

11,04%. 

A anisotropia da madeira da fava-arara, obtida através do quociente entre a 

contração tangencial e a radial, apresentou uma variação de 1,52 a 3,45, entre as setes 

árvores estudadas, com média anisotrópica de 2,18.  

 

DISCUSSÕES 

Os resultados encontrados com base nas propriedades físicas para as árvores 

provenientes do plantio em relação as médias das contrações lineares foram 

respectivamente 6,02 para tangencial e 2,89 para radial. Miranda et al., (2012) 

encontrou valores semelhantes para a Parkia gigantocarpa de 3,6 para contração radial 

e 7,6 para contração tangencial, podendo ser considerada como uma madeira de 

contrações lineares medias, que se assemelha com o encontrado para a Parkia 

multijuga. 

 A espécie estudada apresentou valor médio para densidade de 0, 42g.cm-3 com 

a variação de 0,32 g.cm-3 a 0,55 g.cm-3, o que corrobora com os resultados encontrados 

por Fedalto et al., (1989), ao elucidar que a Parkia multijuga é classificada como uma 

madeira de média densidade variando de 0,40 a 0,75 g.cm-3, que a classifica como uma 

madeira de uso múltiplo, ideal para a produção de compensados, móveis, indústria de 

papel e celulose, entre outros (CARVALHO, 2009). 

 Em relação a anisotropia autores como Scavanaca & Garcia (2004), e Torres et 

(2016) afirmaram que, quanto mais próximo de 1 melhor é a madeira para marcenaria. 

Diferentemente do resultado apresentado para Parkia multijuga que evidenciou um 

valor médio de 2,18.  Para Nock et al., (1975) madeiras com coeficiente de anisotropia 

acima de 2,0 são consideradas ruins para construção civil, carvão, lenha e etc. No 

entanto, levando em conta os máximos e mínimos das variações existentes entre as 

árvores do presente estudo, percebe-se valores de anisotropia variam de 1,52 a 3,45 o 

que reforça o uso múltiplo dessa espécie  
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CONCLUSÃO 

  A madeira da Parkia multijuga apresentou densidade básica e contrações 

lineares semelhantes às descritas na literatura para outras espécies do gênero, apresentou 

também significativa variabilidade, o que a torna propicia para diversas utilizações, 

como também para ser utilizada em programas de melhoramento genético florestal.  

Assim a partir dessas características a Parkia multijuga apresenta potencial tecnológico 

para ser uma espécie de múltiplo uso. 
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