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Ao longo das últimas décadas, vem sendo realizados muitos estudos que investigam a variação
anatômica em espécies de reflorestamento, entretanto, o mesmo não pode ser constatado para as espécies
nativas. Dessa forma, há poucas informações da variabilidade anatômica e da densidade da madeira no
sentido medula-casca no tronco da árvore e como estas se correlacionam. De acordo com Dodd (1984)
as tentativas em prever a qualidade da madeira dependem da compreensão das causas da variação na
estrutura anatômica.

É bem conhecido que os fatores ambientais e genéticos estão envolvidos na formação da madeira,
e que as características anatômicas e consequentemente as propriedades físico-mecânicas são influenciadas
em diferentes níveis por esses fatores. Sem dúvida, o comprimento da fibra e a densidade são parâmetros
importantes para determinar a qualidade e o uso comercial da madeira (Yanchuk & Micko, 1990).
Segundo Ferreira (1994), a variação da densidade depende de uma série de fatores, entre eles da procedência
das sementes e da posição dentro da árvore. O mesmo aplica-se para as variações anatômicas, que podem
ser influenciadas pelas condições ambientais e geográficas, nas quais as árvores estão sujeitas (Barajas-Morales,
1985; Marcati ., 2001; Cosmo, 2008).

A espécie (Spreng.) Harms. ocorre principalmente nos Estados de São Paulo
e Paraná, em matas litorâneas e no interior. Essa espécie é, ainda, representada nas matas da região Sudeste,
principalmente nos Estados do Espírito Santo e Bahia, assim como no Centro-Oeste do Brasil e na Amazônia,
onde sua incidência é muito baixa. O nome pau d’alho é válido em todo o país e deve-se ao cheiro
acentuado de alho que exala de todas as suas partes, tanto que no comércio internacional recebe a denominação
“ ” (Mainieri & Chimelo, 1989).

As árvores dessa espécie podem atingir 20 m de altura, 55 cm de DAP (diâmetro a altura do peito:
1,30 cm do solo), tronco retilíneo com casca espessa e copa pouco ampla (Paula & Alves, 2007). De acordo com
Mainieri & Chimelo (1989) sua madeira é moderadamente pesada e dura ao corte; cerne branco-palha levemente
amarelado, alburno pouco diferenciado, levemente mais claro que o cerne; grã irregular, textura média
a grossa; superfície ligeiramente áspera ao tato e com brilho refletindo irregularmente devido as camadas
de tecido conjuntivo, essa característica faz com que a madeira não apresente um acabamento uniforme e
seja suscetível ao ataque de organismos xilófagos. Mesmo assim pode ser usada em construções rústicas
(galpões e paióis), na construção civil, caixotaria, barcos, forro e revestimento. Carvalho (2003) menciona
que a madeira de era pouco explorada, mas atualmente é empregada em substituição a

.
Nesse estudo, buscou-se detectar o efeito da procedência na variação radial do comprimento de fibra

e densidade básica da madeira de
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1 INTRODUÇÃO

et al
Gallesia integrifolia

Garlic Wood

G. integrifolia
Araucaria angustifolia

G. integrifolia.
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2 MATERIALE MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a implantação do teste de procedências, em setembro de 1981, sementes de polinização aberta
foram coletadasemtrêspopulaçõesnaturais (procedências)de noEstadodeSãoPaulo (TABELA1).

TABELA 1 – Coordenadas geográficas das populações e número de progênies amostradas por procedência de
.

Com as sementes coletadas foram produzidas mudas para a implantação do ensaio em 1982 na Estação
Experimental de Luiz Antonio–SP, do Instituto Florestal de São Paulo, localizada nas coordenadas 21º 40’ S,
47º 49’ W, altitude de 550 m, com clima tropical (Cwa), inverno seco, precipitação média anual de 1.280 mm
e solo do tipo Latossolo roxo. O delineamento experimental adotado foi o de blocos de famílias compactas
(Wright, 1978) com seis repetições e três procedências. O espaçamento utilizado foi de 3,0 x 3,0 m. Também foi
adotada uma bordadura externa de duas linhas da mesma espécie.

Após 26 anos do plantio, em outubro de 2008, amostras de madeira foram coletadas de 18 árvores,
sendo uma de cada procedência, selecionadas dentro de cada bloco, no talhão, tiradas da classe de DAP médio
das parcelas, o qual foi definido por um inventário florestal exploratório. De cada árvore foi retirado um disco
de 7 cm de espessura na região do DAP. Em cada disco retiraram-se amostras, representativas no sentido
medula-casca.

De cada amostra foram retirados dois corpos-de-prova com dimensões aproximadas de 2 cm ,
de um deles cortaram-se palitos para a maceração de acordo com Berlyn & Miksche (1976) e posterior
mensuração dos comprimentos das fibras (CF), na qual foi adotado n = 25, segundo as recomendações do IAWA
Committee (1989). Todas as mensurações foram realizadas em microscópio equipado para captura de imagens
e sistema de medições (Marca Olympus modelo BX 50 com software de análise de imagens Image – Pro Express
versão 6.3). O outro corpo-de-prova foi empregado na obtenção da densidade básica, por meio do método da
balança hidrostática conforme Foelkel (1971).

Na avaliação do experimento foi efetuado o teste de homogeneidade de variância por meio do teste de
Hartley e, posteriormente, foi feito o teste F de análise de variância segundo o delineamento experimental de
blocos casualizados. Foi aplicado o teste de Tukey, para verificar as diferenças significativas entre as médias
sempre que o teste F acusou pelo menos uma diferença entre tratamentos ao nível de 5% de probabilidade.

De acordo com a análise de variância que relacionou a causa dessas variações e o grau de liberdade
(GL), pode-se verificar que a densidade básica apresentou diferenças significativas ao nível de 1% de
probabilidade em relação às procedências e posição radial, enquanto que para o comprimento das fibras ocorreu
diferença somente para a posição radial (TABELA2).

Observa-se que a densidade básica das amostras da procedência Campinas diferiu significativamente
daquelas das procedências Ribeirão Preto e Bauru, enquanto que o comprimento das fibras não apresentou
variação estatística, embora tenha sido menor em Campinas (TABELA 3). Entre os três locais originários das
sementes, Campinas apresenta maiores latitude e altitude e menor longitude. As regiões de coleta de Ribeirão
Preto e Bauru apresentam menor diferença de altitude com relação à Campinas, tal fato pode ter contribuído para
os valores semelhantes de densidade e o comprimento das fibras das procedências Ribeirão Preto e Bauru.

G. integrifolia

Gallesia integrifolia

et al.
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Populações Progênies Lat. (oS) Long. (oW) Alt. (m)

1 Ribeirão Preto-SP 17 21º 11’ 47º 51’ 530
2 Campinas-SP 20 22º 55’ 47º 03’ 652
3 Bauru-SP 21 22º 23’ 48º 50’ 500



TABELA2–Análisedavariânciaparaadensidadebásicaeasdimensõesdasfibrasdamadeirade .

Alguns autores relataram a influência da altitude no comprimento das fibras, Liu & Noshiro (2003)
avaliando espécimes de em diferentes altitudes na China e Japão, e Ribeiro & Barros (2006)
para em dois remanescentes de Floresta Atlântica, encontraram fibras mais longas
em maiores altitudes. Quanto à influência das características do local na densidade da madeira, Barajas-Morales
(1985) em estudo com 220 espécies, metade de floresta ombrófila e metade de floresta estacional com maiores
latitude e longitude e menor altitude, encontrou madeira de maior densidade nesta última.

Em relação às posições radiais, a densidade básica da posição 100% diferiu das demais apresentando
o maior valor, e a posição 40% o menor. O comprimento das fibras apresentou uma tendência de aumentar
no sentido medula-casca, sendo que os menores valores foram encontrados nas posições 0 e 20% que diferiram
das outras posições (TABELA 3). O aumento no comprimento das fibras em direção no sentido da casca
ocorreu nas amostras das três procedências, o que sugere que essa característica não foi influenciada pelo local de
origem das sementes, e deve expressar o padrão para a espécie.

De maneira geral, os valores obtidos para o comprimento das fibras e densidade básica seguiram
o padrão geral apresentado por espécies de reflorestamento, ou seja, aumentaram no sentido medula-casca
(Veenin ., 2005; Quilhó ., 2006) e também para algumas nativas, como e

estudados respectivamente por Zanon . (2008) e Gatto . (2008).

TABELA3 – Médias e desvios padrão para densidade básica e dimensões das fibras de .

Gallesiaintegrifolia

Dodoneae viscosa
Pseudopiptadenia contorta

et al et al Croton floribundus Luehea
divaricata et al et al

- Gallesia integrifolia

Onde: GL: grau de liberdade. DB: densidade básica. CF: comprimento de fibras. n.s. = não significativo, ** = significativo
ao nível de 1% de probabilidade.

DB: densidade básica. CF: comprimento das fibras. DP: desvio-padrão. Médias seguidas de letras diferentes em uma
mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de probabilidade).
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Quadrado médio

Fonte de variação GL DB (g cm-3) CF ( m)

Bloco 5 0,0007 33.919,89
Procedência (P) 2 0,0115** 7.850,36n.s.

Posição radial (PR) 5 0,0030** **7.5352,04
(P) x (PR) 10 0,0004n.s. 8.151,26n.s

Resíduo 85 0,0952 7.160,26
Média 0,46 849,23
CV experimental (%) 7,2002 9,96

DB (g cm-3) DP CF ( m) DP

Procedência

Ribeirão Preto–SP 0,45 b 0,03 858,12 a 79,81
Campinas–SP 0,48 a 0,03 832,19 a 79,81
Bauru–SP 0,45 b 0,03 857,39 a 115,34
Posição radial
Posição radial (0%) 0,47 ab 0,02 766,48 b 95,26
Posição radial (20%) 0,46 ab 0,03 780,04 b 117,54
Posição radial (40%) 0,44 b 0,03 842,94 ab 97,25
Posição radial (60%) 0,45 ab 0,03 879,30 a 73,32
Posição radial (80%) 0,46 ab 0,04 905,02 a 89,15
Posição radial (100%) 0,48 a 0,03 921,62 a 76,29



Com base nessas informações, infere-se que as variações encontradas podem ter relação com as
coordenadas geográficas, altitude e características ambientais dos locais de origem da coleta das sementes
(procedências), ao receberem informações genéticas das árvores-mãe, mas em conseqüência da nova situação
ambiental (localdeplantiodoensaio), as árvoresexpressaramvariações fenotípicas influenciadaspeloambiente.

O comprimento das fibras não diferiu entre procedências. Já a densidade básica foi maior nas amostras
procedentes de Campinas e não teve diferença entre as procedências Bauru e Ribeirão Preto. Variação radial
foi encontrada tanto para o comprimento de fibras como para a densidade básica, com aumento no sentido
medula-casca.

Espera-se que as diferenças encontradas para a densidade sejam explicadas pelas possíveis variações
entre espessura da parede das fibras, diâmetro e frequência dos vasos e também pelas dimensões dos raios,
as quais serão determinadas em trabalhos futuros.

Sugere-se que uma análise mais aprofundada dos dados climáticos e geográficos do local de plantio e
crescimento das árvores, bem como dos locais de procedência das sementes possa contribuir para o
entendimento das variações apresentadas.
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