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Em toda a América do Norte e América Central, a L., popularmente
conhecida como “sweet gum”, vem sendo muito utilizada e estudada, principalmente nos Estados Unidos
da América, devido ao seu grande potencial madeireiro e suas características silviculturais (Shimizu & Spir,
2004). A espécie possui uma ampla distribuição geográfica natural, sendo encontrada em abundância nos
Estados Unidos da América e México, e em países da América Central como Guatemala, Belize, El Salvador,
Honduras e Nicarágua (Shimizu, 2005). Essa espécie pertence à família Hamamelidaceae, a árvore apresenta
copa cônica ou piramidal bastante longa, com folhas simples, alternas, com pecíolo longo, palmatilobadas,
com 5-7 lobos agudos, verdes-brilhantes e de margens serrilhadas, de 6-12 cm de comprimento. Frutos do tipo
cápsula globosa, espinescentes, com sementes pequenas, aladas (Lorenzi ., 2003).

L. é utilizada há anos para fins medicinais, porém a atividade mais lucrativa
para essa espécie, principalmente no sul dos Estados Unidos, é a produção de madeira serrada. (Shimizu, 2005).
A espécie possui grande potencial para reflorestamento, pelo fuste retilíneo de boa qualidade, visando à
produção de madeira de baixa densidade, tendo em média 0,52g/cm e não apresentando grande oscilação da
massa específica, mesmo variando a posição no tronco (Carpenter & Hopkins, 1966; Tomazello Filho, 1987;
Mattos ., 2001; Lorenzi ., 2003).

Mattos . (2001) descrevem diferentes finalidades para a como, movelaria, caixaria,
paletes, compensados e polpa. O uso mais rentável é a produção de lâminas para chapas compensadas, além de
múltiplos usos como matéria prima para celulose, dormentes, madeira serrada para embalagens, estrados,
móveis e até como lenha, além de ser recomendada para o uso paisagístico e arborização urbana (Shimizu, 2005).
Vários autores (Munoz, 1992; Gurgel Garrido, 1997; Mattos ., 2001; Shimizu, 2002) constataram
a boa qualidade da madeira de , comparável à alcançada por algumas espécies do gênero
e . Mattos (2001), estudando as características da madeira de L.
no Estado do Paraná, relatam a falta de estudos em plantios experimentais com a espécie no Brasil,
principalmente quanto às características da madeira, o que tornam importante novas informações tecnológicas.
Os poucos estudos sobre a espécie realizados no Brasil. Informam que ela tem grande adaptação no Sul e
Sudeste do país e grande aproveitamento madeireiro, embora devam ser aperfeiçoados estudos de formas
de plantio, qualidade da madeira e melhoramento genético por se tratar de uma espécie com grande potencial
para programas desse tipo (Munoz, 1992).

No Brasil, a indústria madeireira utiliza-se, em grande escala, de toras de árvores dos gêneros e
, com excelente aproveitamento de suas madeiras, evitando assim o consumo de madeiras nativas.

Assim sendo, o uso de , pela indústria de celulose e movelaria no Brasil, pode ser uma alternativa
muito proveitosa e lucrativa, além de contribuir com a preservação de novas florestas nativas.

O objetivo do presente trabalho foi estudar as variações de algumas das propriedades físicas e
características anatômicas da madeira de , em função da posição radial em diferentes
classes de diâmetro.
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2 MATERIALE MÉTODOS

As amostras de madeira para o presente ensaio tecnológico foram coletadas de árvores selecionadas
dentro de um plantio experimental de de 24 anos, instalado na Estação Experimental
de Mogi Mirim/SP, do Instituto Florestal. Inicialmente realizou-se um inventário do experimento e a partir
da distribuição diamétrica obtida, foram eleitas três classes de DAP (diâmetro a altura do peito; 1,30 cm do solo)
para o estudo, sendo: Classe inferior (23 cm), Classe mediana (27 cm) e Classe superior (33 cm). Dentro de cada
uma das classes foram avaliadas quatro árvores, totalizando 12 árvores, devidamente identificadas no campo.
De cada árvore foi retirada a tora da base com 2,5 m de comprimento. De cada tora foi coletada uma prancha
central de 4 cm de espessura. Na região central da prancha foi retirado um bloco de 7,5 cm de comprimento,
que posteriormente foi seccionado ao meio (FIGURA 1). De cada bloco retirou-se amostras, representativas das
posições 0, 25, 50, 75, 100% do raio da árvore (FIGURA 1), para a obtenção dos corpos-de-prova, para o estudo
da variação medula-casca, das seguintes propriedades: densidade básica (DB) retração volumétrica (RV),
diâmetro de elementos de vasos (DV), freqüência de elementos de vasos (FV), largura de raio (LR) e frequência
de raio (FR).

FIGURA 1 – Esquema de amostragem efetuada para retirada dos corpos-de-prova para estudo da variabilidade
radial das variáveis em estudo.

Aretração volumétrica (RV) foi obtida de acordo com as normas da (Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, 1997), para a densidade básica (DB) foi utilizado o método da balança hidrostática conforme
Foelkel (1971).

De cada bloco obtido, retirou-se amostra para estudos anatômicos da madeira, sendo que os mesmos
foram realizados no Laboratório da Anatomia e Qualidade da Madeira do Instituto Florestal - São Paulo/SP,
onde foram realizadas análises da estrutura microscópica do lenho, segundo a norma da Comissão
Panamericana de Normas Técnicas - COPANT (1974). Os cortes histológicos dos corpos-de-prova nos três
planos foram realizados em micrótomo de deslize e as lâminas histológicas montadas segundo Jeffrey
Johansen (1940).
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As dimensões dos elementos anatômicos foram obtidas em equipamento de análise de imagens
(microscópio trinocular com câmara e monitor de vídeo), utilizando o software de análise de imagem “Image
Pro-plus” para as medições e para cada característica foi adotado n = 25.

A avaliação do experimento foi efetuada, utilizando-se um modelo estatístico, que foi ajustado para
considerar a variação completa de todos os tratamentos, dentro de cada uma das posições radiais.
Inicialmente foi efetuado o teste de homogeneidade de variância e para isso utilizou-se o teste de Hartley.
Posteriormente, foi feito o teste F de análise de variância segundo o delineamento experimental inteiramente
casualizado, adotando-se o esquema fatorial 3 x 3 (classe x posição radial) para estudo das propriedades.
Foi aplicado o teste de Tukey, sempre que foi observada diferença significativa, ao nível de 5% de probabilidade,
de algum tratamento no teste F.

A madeira de apresentou densidade básica média de 0,49 g cm , tendo uma variação não
significativa, de acordo com as classes diamétricas em estudo. Também não se observou variação significativa
no sentido medula-casca (TABELA 1 e FIGURA 2). Confirmou-se que essa madeira é de baixa densidade
(Tomazello Filho, 1987; Mattos ., 2001).

A retração volumétrica igualmente não variou significativamente ente as classes, tendo como média
15,88% (TABELA 1). Esses valores são menores do que os observado por Silveira . (1999), para clones de

e maiores que o encontrado por Oliveira . (2006), para . As posições 0% e 25%
apresentaram as maiores retrações, porém não foram diferentes significativamente das demais posições
(FIGURA2).

TABELA 1 – Valores médios, desvio padrão (DP) e análise de variância da densidade básica, retração
volumétrica e elementos anatômicos em três classes de diâmetros de ,
de 24 anos
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Obs.: DP = desvios-padrão e médias seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5%
de probabilidade).
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Variável Classe Média Tukey 5% DP

Inferior 0,48 a 0,02
Densidade básica (g cm-3) Mediana 0,49 a 0,03
(média = 0,49) Superior 0,48 a 0,03

Inferior 15,73 a 1,42
Retração volumétrica (%) Mediana 16,47 a 1,71
(média = 15,88) Superior 15,42 a 0,86

Inferior 34,51 b 3,58
Largura de raio (µm) Mediana 39,24 a 5,10
(média = 36,75) Superior 36,47 ab 4,13

Inferior 7,53 b 1,01
Freqüência de raio (nº.m )-1 Mediana 8,48 a 1,40
(média = 8,01) Superior 8,02 ab 1,09

Inferior 66,19 a 9,13
Diâmetro de vaso (µm) Mediana 64,23 a 10,58
(média = 64,90) Superior 64,25 a 6,96

Inferior 75,84 a 13,31
Freqüência de vaso (nº.mm-2) Mediana 67,55 b 7,30
(média = 71,08) Superior 69,83 ab 7,67
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FIGURA 2 Densidade básica (DB) e Retração volumétrica (RV) em função das posições radiais de
de 24 anos. Obs.: médias seguidas de letras diferentes em uma mesma

coluna diferem entre si (ao nível de 5% de probabilidade).

As variáveis largura e freqüência dos raios apresentaram os maiores valores na classe mediana e os
menores na classe inferior (TABELA 1). A largura dos raios não variou significativamente no sentido
medula-casca, porém para a frequência de raio ocorreu uma significativa diminuição nesse sentido (FIGURA3).
Conclui-se, então, que existe uma tendência de diminuição de freqüência de raios no sentido medula-casca,
onde a posição 100% apresentou os menores valores e as posições 0 e 25% os maiores, mesma tendência
observada por Rocha (2004) para e Zanon ., (2008) para .

Afreqüência de vaso foi maior na classe inferior e na classe mediana a menor (TABELA1). O diâmetro
do vaso aumentou no sentido medula casca e para a freqüência de vaso ocorreu uma significativa diminuição
nesse sentido (FIGURA4). Isso também foi verificado por Rocha (2004) e Zanon . (2008).

FIGURA 3 – Freqüência (FR) e largura de raio (DR) de de 24 anos. Obs.: médias
seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de
probabilidade).
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FIGURA 4 – Freqüência (FV) e diâmetro de vaso (DV) de de 24 anos. Obs : médias
seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5%
de probabilidade)

De acordo com os resultados pode-se concluir que: a largura e freqüência de raio e a de vaso
são influenciadas pelas classes diamétricas. A freqüência de raio e o diâmetro e a freqüência vaso são
influenciados pela posição relativa do raio da tora de .
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