
ANATOMIA DA MADEIRA E DENSIDADE BÁSICA DE ANGICO-BRANCO –
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan.

Itiberê Moura Sckerratt SUCKOW
Eduardo Luiz LONGUI

Israel Luiz de LIMA
Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM

Osny Tadeu de AGUIAR

A madeira pode ser dividida no sentido radial entre lenho juvenil, próximo à medula, e lenho adulto,
próximo à casca. Esse desenvolvimento caracteriza-se por mudanças progressivas no câmbio e
consequentemente nas dimensões das células por ele geradas, o que influência nas propriedades da madeira,
como a densidade básica (Panshiw & Zeeuw, 1964; Zobel & Buijtenen, 1989).

Nesse contexto, estudos que avaliem a variação radial e axial no tronco, além de possibilitar um
entendimento da arquitetura adotada pelas diferentes espécies para tornar eficiente e seguro o transporte de água
(Fan , 2009), são de extrema importância comercial, pois a partir dos resultados é possível estabelecer a
matéria prima mais indicada comercialmente para uma determinada aplicação. Segundo
as variações anatômicas – arranjo e dimensões das células – e na densidade influenciam a resposta da madeira a
diferentes ferramentas, nessas variações podem ser acentuada ao longo das camadas de crescimento.

A investigação da variação radial em condições naturais contribui para melhorar o entendimento das
diferenças anatômicas e das propriedades da madeira encontradas nos plantios (Bosman . 1994) em
espaçamentos distintos, uma vez que na floresta natural, os indivíduos ocorrem mais separados do que nas
florestas plantadas. A ocorrência de lenho de reação é uma característica que pode influenciar nas propriedades
da madeira (Lim ., 2003). A formatação do lenho de reação pode ocorrer por conta da incidência de ventos,
inclinação do terreno e pela direção de crescimento da planta em busca de luz (Prohaska ., 1998).
Esses fatores não são controlados em ambiente natural e sua ocorrência em espécimes de mata pode prover
informações para os cuidados no plantio.

O angico branco (Vell.) Brenan, espécie secundária inicial, ocorre
naturalmente em várias vegetações em muitos estados do Brasil, do Paraná até o Piauí, sendo mais frequente em
floresta estacional semidecidual. Dependendo das condições, a árvore pode atingir até 35 m de altura e 100 cm de
DAP (diâmetro à altura do peito; 1,30 cm do solo). Quanto às características silviculturais a espécie é heliófila,
possui crescimento irregular com bifurcações que podem ocorrer desde a base, apresenta brotação após o corte e
necessita de poda de condução; apresenta bons resultados tanto em plantios puros a pleno sol, bem como em
plantios mistos (Carvalho, 1994).

Amadeira dessa espécie possui alburno e cerne castanhos com reflexos dourados, o que propicia belos
efeitos decorativos; apresenta textura média, grã irregular para revessa e racha com facilidade, mas tem grande
durabilidade. Apresenta vários usos: marcenaria, embalagens, construção naval e também como carvão, sendo
uma das espécies da Caatinga usadas para este fim (Johnson, 1985; Carvalho, 1994).

O objetivo desse estudo foi investigar a variação radial da anatomia e da densidade básica da madeira
em indivíduos de (Vell.) Brenan oriundos de florestas naturais.
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2 MATERIALE MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O material de estudo procede do lote 5 do Rodoanel trecho sul entre a Rodovia Regis Bittencourt e
Imigrantes, obtido da vegetação suprimida para construção da rodovia. As coordenadas geográficas da área de
coleta são: S 23º 41’ 50.6” e W 46º 49’ 06.4”. Cinco árvores de angico branco (Vell.)
Brenan foram identificadas no campo, e por meio de método destrutivo, retiraram-se discos do DAP com média
de 30 cm de diâmetro.

A partir dos discos, com auxílio de serra de fita foram retiradas amostras em sete posições no sentido
medula-casca (sendoA= medula e G = casca) (FIGURA1). De cada amostra foram obtidos dois corpos-de-prova
com aproximadamente de 2 cm , sendo um deles para análises anatômicas e outro para a determinação da
densidade básica. Dos corpos-de-prova para anatomia, cortaram-se palitos para a maceração de acordo com
Berlyn & Miksche (1976) e posterior mensuração das dimensões das fibras, segundo as recomendações do
IAWA Committee (1989), sendo realizadas 25 medições (n = 25) para cada característica. As mensurações das
células foram realizadas com o auxílio do microscópio Olympus, modelo CX31, equipado com o software de
análise de imagens Image Pro Express, versão 6.3, para captura de imagens e sistema de medições.
Para obtenção da densidade básica, os corpos-de-prova foram ensaiados segundo o método da balança
hidrostática conforme Foelkel (1971).

FIGURA1 – Representação da amostragem efetuada para a retirada dos corpos-de-prova para estudo anatômico
e da densidade.

A análise estatística foi desenvolvida com auxílio do programa 3.5 da .
Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância, e teste de Holm-Sidak para verificar as
diferenças significativas entre as médias. Também foi verificada a correlação entre as características das fibras e
a densidade empregando-se análise de regressão linear.

Segundo o tratamento estatístico, o comprimento das fibras apresentou um gradiente, no qual os
valores aumentaram no sentido medula-casca, sendo iguais entre as duas posições mais externas. O diâmetro e
lume das fibras decresceram no mesmo sentido. Já a espessura da parede aumentou da medula para a casca,
com diminuição na última posição radial. A densidade básica também aumentou significativamente da medula
para a casca (TABELA1) e (FIGURA2a,b).
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TABELA1 – Parâmetros anatômicos e densidade básica da madeira de .

A FIGURA 2 mostra as análises de regressão linear que relacionam o comprimento das fibras e a
densidade básica com as posições radiais. Os coeficientes de determinação foram respectivamente de R = 0,98 e
R = 0,96. É possível perceber que conforme se afasta da medula, tanto o comprimento das fibras como a
densidade aumentam significativamente, sendo que existe forte relação positiva entre a posição radial e o
comprimento das fibras e densidade básica da madeira.

Anadenanthera colubrina

Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Holm-Sidak a 5%
de probabilidade. CF = comprimento das fibras; DF = diâmetro das fibras; LF = lume das fibras; PF = espessura da parede
das fibras; DB = densidade básica.
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FIGURA 2 – Variação radial do comprimento das fibras (CF) [a] e da densidade básica (DB) [b] em função da
posição radial (PR) da madeira de .Anadenanthera colubrina
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Parâmetros anatômicos e densidade básica

Posições
radiais

CF (μm) DF (μm) LF (μm) PF (μm) DB (g/cm3)

A 663,45f ± 97,79 22,97a,b ± 5,54 15,60a ± 4,92 3,68c ± 0,84 0,35b ± 0,03

B 724,46e ± 123,40 24,26a ± 4,51 16,41a ± 4,43 3,92b ± 0,88 0,36b ± 0,02

C 836,60d ± 126,48 24,74a ± 7,07 16,99a ± 6,86 3,87b ± 0,82 0,39b ± 0,03

D 902,26c ± 137,85 22,20 b ± 4,64 13,76b ± 4,32 4,22a,b ± 0,88 0,46a,b ± 0,06

E 954,09b ± 156,90 18,70 c ± 3,79 10,18c ± 3,81 4,25a ± 0,79 0,50a,b ± 0,08

F 1018,29a ± 170,24 19,66 c ± 3,91 10,79c ± 3,95 4,43a ± 1,10 0,52a ± 0,06

G 1054,40a ± 177,53 19,51 c ± 3,57 11,38c ± 3,56 4,06b ± 0,89 0,54a ± 0,04
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Estudos que avaliem as dimensões das fibras são importantes para segregar o lenho juvenil do adulto,
bem como para explicar as diferenças na densidade e comportamento físico e mecânico das madeiras no sentido
radial (Bosman ., 1994; Gatto ., 2008; Tsuchiya & Furukawa, 2009).

A variação radial para as dimensões das fibras e densidade básica apresenta padrões distintos
dependendo da espécie estudada. Nas espécies de reflorestamento, é comum observar aumento nessas
características conforme a árvore cresce em diâmetro (Veenin ., 2005; Quilhó ., 2006). Para árvores
crescendo em ambiente natural, Butterfield . (1993) e Parolin (2002) observaram o mesmo resultado.
Bosman (1994) e Denne & Hale (1999) descrevem que o aumento da densidade está associado a fibras com
paredes mais espessas.

Segundo Fujiwawa . (1991), as fibras constituem a maior parte do lenho, essa característica
implica em grande relação com as propriedades da madeira. O autor menciona forte correlação entre a
porcentagem de parede das fibras e a densidade. Müller . (2003) correlacionam a densidade com a
distribuição das fibras e células de parênquima.

Uma correlação positiva foi observada entre a posição radial e o comprimento das fibras e a densidade
básica da madeira. O presente estudo indicou que o comprimento das fibras aumentou significativamente da
medula para a casca, resultados semelhantes ocorreram para a espessura da parede. Sugere-se que esses
resultados contribuíram para o padrão de densidade observado, que também aumentou da medula para a casca.
Fibras mais longas e com paredes mais espessas podem representar mais massa e consequentemente maior
densidade. Para melhor compreensão das variações anatômicas sobre a densidade é necessário ampliar as
investigações para as outras características como a freqüência e diâmetro dos vasos e as dimensões dos raios.
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