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Apesar da grande maioria dos estudos de anatomia e propriedades da madeira ser realizada com
amostras do caule, o lenho da raiz vem despertando interesse crescente, uma vez que indica as adaptações da
árvore ao seu ambiente. Para algumas espécies há registros da existência de diferenças estruturais entre esses
dois órgãos, que poderiam estar relacionadas às diferentes funções exercidas pelos mesmos (Machado ,
1997; Goulart & Marcati, 2008).

Nesse trabalho foram estudadas amostras do lenho de copaíba - Desf.
(Caesalpiniaceae), que possui presença marcante na flora brasileira, com espécies de hábito arbóreo,
arbustivo e herbáceo. A espécie, também conhecida popularmente como pau d’óleo, bálsamo, cuaúva,
óleo-de-copaíba e copaíba ocorre naturalmente em todo o Brasil, além do nordeste argentino, sul da Bolívia
e norte do Paraguai (Carvalho, 2003; Paula & Alves, 2007). A espécie é semicaducifólia e está presente
em comunidades secundárias tardia a clímax, apresenta grande plasticidade fenotípica, variando quanto
à dimensão e ao hábito dependendo do lugar em que vive: indivíduos de floresta pluvial, quando adultos,
podem atingir cerca de 35 m de altura e 100 cm de DAP; árvores que vegetam no Cerrado e Caatinga possuem
porte menor e, nos campos rupestres se apresentam como arbustos (Carvalho, 2003).

Segundo Paula & Alves (2007), a espécie é de grande interesse econômico, uma vez que fornece óleo
resina com usos múltiplos: fins medicinais e energéticos, cosméticos, indústria de tintas e películas de filmes.
A madeira da copaíba de acordo com Mainieri & Chimelo (1989) possui aspecto agradável, altamente resistente
ao ataque de organismos xilófagos e é bastante permeável às soluções preservantes; apresenta propriedades
mecânicas médias, sendo empregadas na construção civil, peças torneadas, carroceria de caminhão,
cabos de ferramentas, mobiliário de uso geral, implementos agrícolas, bem como para obtenção de lâminas
desenroladas para a fabricação de compensados.

Embora a anatomia do lenho do caule de copaíba já tenha sido descrita em outros trabalhos,
não se têm informações de estudos que avaliaram essa madeira em diferentes alturas do caule e também nos
ramos e raízes. O mesmo pode ser dito para a grande maioria das espécies arbóreas, essa lacuna, segundo
Gasson & Cutler (1990), deve-se em parte a importância econômica da madeira do caule, mas também
pela dificuldade na obtenção da madeira da raiz. No entanto, são necessários estudos que ampliem o
conhecimento da variação existente entre esses dois órgãos com vistas a um melhor entendimento ecológico e
fisiológico. Dessa forma, é proposto o presente estudo, cujo objetivo foi investigar as possíveis variações
anatômicas entre raiz, caule e ramo em e correlacioná-las com as diferentes funções
desses órgãos.
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2  MATERIAL E MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi realizado a partir de amostras do lenho de árvores da Floresta Estadual deAssis, localizada
no município de Assis, São Paulo. A área é constituída por vegetação de transição entre cerradão e floresta
estacional semidecidual, o clima é do tipo Cwa, quente com inverno seco, temperatura média anual de 20ºC
e precipitação média anual de 1.400 mm (Max ., 2007).

Cinco espécimes de foram identificados no campo e derrubados, retirando-se amostras
da raiz, base do tronco, meio do tronco, topo do tronco e ramo. O material foi depositado na Xiloteca
do Instituto Florestal de São Paulo (SPSF) e registrado sob os seguintes números: 3546, 3547, 3548, 3549
e 3550.

Para a dissociação dos elementos anatômicos, foram retirados pequenos fragmentos de madeira de
cada amostra e processados segundo método descrito por (Berlyn & Miksche, 1976). O material foi montado em
lâminas provisórias em solução aquosa de glicerina (1:1), possibilitando a mensuração das dimensões das fibras
e comprimento dos elementos de vaso. Para avaliação do comprimento dos elementos de vaso e do diâmetro,
lume e espessura da parede das fibras adotou-se n = 25 e as recomendações do InternationalAssociation of Wood
Anatomists - IAWA Committee (1989). Obtiveram-se as dimensões das células, com auxílio de equipamento de
análise de imagens (microscópio trinocular Olympus com câmera e monitor de vídeo) e software de análise de
imagem - Image Pro-plus 6.3.

A análise estatística foi desenvolvida com auxílio do programa 3.5 da
. Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância não paramétrica (Kruskal-Wallis)

e teste de comparações múltiplas (Dunn’s) para detectar as variações anatômicas entre as diferentes
posições estudadas.

A análise qualitativa não mostrou variação entre as características avaliadas, já os dados quantitativos
revelaram algumas diferenças, o que era esperado, considerando as condições ambientais em que se
desenvolvem esses órgãos e suas funções. O comprimento dos elementos de vaso foi menor na base do tronco,
para as demais posições não ocorreu diferença estatística (TABELA1).

TABELA 1 Parâmetros anatômicos da raiz, caule e ramo de .

et al

C. langsdorffii

SigmaStat SPSS
Incorporation

– Copaifera langsdorffii

Os valores são apresentados em mediana (p25-p75). Na mesma linha, medianas seguidas pela mesma letra não
diferem significativamente entre si (Dunn’s test) a 5% de probabilidade. CV = comprimento dos elementos de vaso;
CF = comprimento das fibras; DF = diâmetro das fibras; LF = lume das fibras; PF = espessura da parede das fibras.
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Características
anatômicas Posição na árvore

Raiz Base do caule Meio do caule Topo do caule Ramo

CV ( m)

CF ( m)

DF ( m)

LF ( m)

PF ( m)

331,46a
(281,95-412,86)

255,44b
(209,52-370,32)

345,72a
(280,45-406,63)

342,65a
(283,56-4470,73)

325,15a
(281,18-388,25)

864,57a
(676,17-1057,44)

827,52a
(654,62-949,11)

813,83a
(668,40-931,92)

868,27a
(702,89-959,83)

748,71b
(624,7-881,01)

21,74a
(20,02-25,57)

16,56c,d
(14,07-20,25)

18,36b,d
(15,51-21,57)

18,45b
(16,3-21,68)

16,77c
(14,53-18,72)

16,10a
(13,64-19,18)

8,76a
(6,89-11,52)

10,5b
(8,52-13,01)

11,62b
(9,67-13,93)

9,36c
(7,61-11,22)

3,26b
(2,63-3,90)

3,77a
(3,27-4,57)

3,55a
(30,2-4,43)

3,46a,b
(2,83-4,21)

3,54a,b
(2,86-4,22)



De acordo com alguns trabalhos, os elementos de vaso tendem a apresentar maiores comprimentos
na raiz do que no caule (Carlquist, 1988; Kuniyoshi, 1993; Ewers ., 1997; Machado , 1997; Kolb &
Sperry, 1999). No entanto, resultados diferentes também ocorrem como os mencionados por Alves (1999) que
observou situações distintas de acordo com o ambiente; em árvores analisadas no interior da mata e na margem
do rio, os elementos de vaso foram mais longos no caule, já na orla da mata, em ambiente mais seco, elementos de
vaso mais longos foram encontrados na raiz. Goulart & Marcati (2008) relataram para
elementos de vaso mais longos no caule. Segundo Hacke & Sperry (2001) a variação, ao longo da planta,
no comprimento dos elementos de vaso, tamanho e quantidade das pontoações, além do diâmetro dessas células
proporcionam uma distribuição apropriada que contribui para diminuir a ocorrência de cavitação - quebra da
coluna de água nos elementos de vasos - e melhorar a condução de água das raízes até as folhas.

Quanto às dimensões das fibras, o comprimento foi significativamente menor no ramo; para o
diâmetro e lume, a tendência observada foi de maiores valores na raiz e menores no ramo, sendo que não se
observou tendência clara entre as diferentes posições do fuste. A espessura da parede também variou, sendo que
na raiz e no ramo ocorreram fibras de paredes mais delgadas, enquanto que no tronco observou-se tendência
decrescente da base para o topo (TABELA1).

As dimensões das fibras variam de acordo com a espécie estudada, fibras mais longas na raiz foram
observadas por Goulart & Marcati (2008) e mais longas no caule por Gasson (1987), Kuniyoshi (1993) e Alves
(1999). Com maiores diâmetros na raiz (Goulart & Marcati, 2008), ou com diâmetro similar entre os dois órgãos
(Gasson, 1987). Fibras com paredes mais espessas no caule foram mencionadas por Gasson (1987) e Goulart &
Marcati (2008).

É consenso entre os anatomistas de madeira que as fibras desempenham papel de sustentação e
resistência, principalmente do tronco, que não possui a sustentação do solo como a raiz, assim variações na
quantidade e dimensões dessas células influenciam diretamente no comportamento da árvore frente às condições
ambientais.Amaior espessura da parede das fibras no caule de pode expressar uma adaptação das
plantas, para propiciar maior resistência mecânica ao caule, órgão que está diretamente exposto às forças
externas e que tem papel fundamental na sustentação da copa da árvore. Reforçando esta interpretação Ennos
(1995) afirma que a estabilidade das árvores depende de uma série de características presentes tanto no caule
como na raiz, uma vez que cargas proporcionadas, por exemplo, pelo vento, são transferidas ao longo do caule
para a raiz, e se esta não apresentar ancoragem adequada, a árvore pode cair.

Nesse estudo, os resultados mais claros foram em relação às características das fibras, como o diâmetro
e o lume que apresentaram valores mais altos na raiz e menores no ramo, já a espessura da parede foi maior nas
amostras da base e meio do caule, o que pode ter papel importante na sustentação da planta. O comprimento dos
vasos não apresentou nenhuma tendência evidente, embora existam tendências, descritas na literatura, para as
dimensões e proporções dos elementos celulares que constituem a madeira tanto da raiz quanto do caule.
Os resultados desse e de outros estudos revelam que cada espécie responde de maneira diferente às condições
em que vive.

Espera-se que com a sequência das investigações e a análise das secções para avaliar características
dos raios e especialmente dos vasos, como diâmetro e frequência, novas interpretações sejam possíveis para o
entendimento de como as diferenças anatômicas entre raiz, caule e ramo ocorrem nessa espécie.
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