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ANATOMIA DO LENHO DE Myrcia albo-tomentosa Camb. 
E Myrcia multiflora (Lam.) DC. (Myrtaceae)
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Tadeu de AGUIAR5; Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM5; Israel Luiz de LIMA5

1  INTRODUÇÃO

A Família Myrtaceae possui cerca de 140 gêneros com aproximadamente 3000 espécies incluindo 
espécies de pequeno a grande porte, que ocorrem principalmente nas regiões tropicais e subtropicais (Barroso, 
1986). A família é bem representada em várias formações vegetais brasileiras, sendo dominante em algumas 
delas, especialmente na Floresta Atlântica (Peixoto e Gentry 1990, Landrum e Kawasaki, 1997; Tabarelli e 
Mantovani, 1999).

Considerando a importância e ampla distribuição das Myrtaceae nativas no país, ainda são poucos 
os estudos sobre o lenho com relação à sua anatomia, propriedades físicas e mecânicas e possíveis usos da 
madeira. Essa lacuna pode ser explicada pela complexidade taxonômica da família, dificuldade de identificação, 
elevado número de espécies no gênero e dimensões geralmente reduzidas do tronco, sendo que esta última 
característica desestimula sua utilização para fins nobres, assim existem poucas caracterizações microscópicas 
da madeira (Souza, 1997; Pizo, 2003; Sugahara e Takaki, 2004).

Neste estudo foram investigadas duas espécies do gênero Myrcia. É um dos maiores da família, 
com mais de 300 espécies distribuídas do México até o Sul do Brasil (Limberger et al., 2004). Objetivou-se 
caracterizar a madeira de Myrcia albo-tomentosa e Myrcia multiflora e analisá-las comparativamente.

2  MATERIAL E MÉTODOS

Coletaram-se amostras na Estação Ecológica de Assis, situada no município de Assis, São Paulo. 
O Cerradão é a vegetação predominante da região e o clima, segundo a classificação de (Köppen, 1928) é 
do tipo Cwa, com chuvas no verão e seca no inverno. A temperatura média anual é de 20 ºC e precipitação 
média anual de 1.400 mm (Max et al., 2007; Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas ‒ 
CEPAGRI, 2010).

Por tratarem-se de espécies de porte arbustivo-arbóreas e as mesmas se encontrarem em área de 
proteção ambiental, para não abater as árvores retiraram-se amostras não destrutivas de ramos laterais de 
seis árvores, sendo três de Myrcia albo-tomentosa Camb. e três de Myrcia multiflora (Lam.) DC., esta prática 
também foi observada em Sonsin et al.(2008). Como não foi possível determinar as idades de cada árvore, 
devido as mesmas ocorrerem em floresta natural, optou-se em padronizar a amostragem, coletando-se daquelas 
nas quais os ramos laterais apresentavam cerca de 5 cm de diâmetro.
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De cada amostra obtiveram-se corpos-de-prova com cerca de 2 cm3 e de uma pequena porção destes 
foi preparado o lenho dissociado segundo Berlyn e Miksche (1976). Dos corpos-de-prova também foram 
retiradas secções nos três planos da madeira de acordo com Sass (1951). Prepararam-se lâminas provisórias 
para a caracterização anatômica microscópica que seguiu as recomendações de Coradin e Muniz (1992), 
sendo as mensurações realizadas em microscópio equipado com software de análise de imagens.

Realizou-se análise de variância (ANOVA) e teste T para mostrar quais características anatômicas 
apresentaram variação significativa entre as amostras das duas espécies (Tabela 1).

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a descrição microscópica do lenho das duas espécies foram considerados todos os indivíduos.
Myrcia albo-tomentosa DC. ‒ Vasos: porosidade difusa, arranjados radialmente, predominância 

de solitários, pouco numerosos, pequenos, ovais, de médio comprimento, apêndices longos em ambas 
as extremidades; placas de perfuração simples, tiloses ausentes, depósitos mucilaginosos presentes, 
de coloração amarela e escassos; pontoações intervasculares escalariformes e opostas, poligonais, 
guarnecidas, aberturas exclusas coalescentes, podendo ocorrer inclusas horizontais, ovaladas, muito 
pequenas; pontoações raiovasculares semelhantes às intervasculares em forma e tamanho. Parênquima 
axial: difuso, retangular, não estratificado. Raios: fusionados verticalmente, unisseriados e multisseriados, 
raios multisseriados podendo conter 6 células, finos, com altura menor que 1 mm, porém raios fusionados 
verticalmente podendo ultrapassar 1mm, muito numerosos, corpo dos raios multisseriados com células 
procumbentes e células marginais quadradas e eretas com 4 a 5 filas, raios unisseriados com células 
quadradas no corpo e marginais eretas, raios com abundante conteúdo mucilaginoso. Traqueídes 
vasicêntricas: presentes. Fibras: fibrotraqueídes, não septados, muito curtos, com paredes delgadas.

Myrcia multiflora (Lam.) DC. ‒ Vasos: porosidade difusa, arranjados radialmente, predominância de 
solitários, numerosos, muito pequenos, ovais, de comprimento médio, apêndices curtos presentes em ambas as 
extremidades; placas de perfuração simples, tiloses ausentes, depósitos mucilaginosos presentes, de coloração 
amarela e escassos; pontoações intervasculares predominantemente alternas, em alguns casos opostas, 
areoladas, guarnecidas, com abertura inclusa horizontal, ovalada, muito pequenas; pontoações raiovasculares, 
semelhantes às intervasculares em forma e tamanho. Parênquima axial: em faixas com mais de 3 células de 
largura, algumas vezes descontínuas, retangular, não estratificados, podendo apresentar conteúdo mucilaginoso. 
Raios: em alguns casos fusionados verticalmente, unisseriados e multisseriados, com largura de 2 células, 
finos, com altura menor que 1 mm, muito numerosos, heterocelular, com células procumbentes no corpo do 
raio e células marginais com 2 a 4 filas de células quadradas e eretas. Traqueídes vasicêntricas: presentes. 
Fibras: fibrotraqueídes, não septados, curtos, com paredes espessas.

Características observadas neste estudo, também foram relatadas por outros autores como, a presença 
de vasos pequenos a muito pequenos, várias fileiras de células quadradas nas extremidades dos raios, estes com 
uma goma escurecida ou substância oleosa, além de fibrotraqueídes com pontoações areoladas (Metcalfe & 
Chalk, 1950); presença de células procumbentes no corpo do raio e fileiras marginais com células quadradas e 
eretas na extremidade e, ainda, vasos com placas de perfuração simples e pontoações guarnecidas (Dias-Leme 
et al., 1995). Jansen et al. (2001 e 2004) reportaram a presença de pontoações guarnecidas na ordem Myrtales, 
que segundo Carlquist (2001), contribuem para evitar a formação de embolias nos vasos, sendo importantes 
para aumentar a segurança no transporte de água. Nas duas espécies não foram observadas as presenças de 
sílicas ou cristais, resultado também mencionado por Vasconcellos et al. (1995) em Myrcia magna e Van Vliet 
e Baas (1984) que reportaram a ausência de cristais no gênero. Já Metcalfe & Chalk (1950) e Dias-Leme et al. 
(1995), notaram a presença de cristais no parênquima axial e radial em muitas espécies de Myrcia.
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Dias-Leme et al. (1995), descrevem que no gênero Myrcia, há toda uma gama de tipos de parênquima 
axial: difuso, difuso em agregados e em faixas descontínuas, sendo difícil ou impossível separar os gêneros 
com base na distribuição do parênquima. Soffiatti e Angyalossy-Alfonso (1999) em estudo com mirtáceas do 
gênero Eugenia, descrevem ser comum para a família a presença de parênquima axial difuso, além de traqueídes 
vasicêntricas. Contudo como mencionado anteriormente, no presente estudo, as amostras de M. albotomentosa 
apresentaram parênquima axial difuso, enquanto que em M. multiflora foi observado parênquima axial em 
faixas, às vezes descontínuas.

Figura 1. Myrcia albo-tomentosa. a. Secção transversal mostrando parênquima axial difuso. b. Secção tangencial, notar 
diferença na largura dos raios com M. multiflora (figura 2b). c. Secção longitudinal radial evidenciando raio multisseriado 
com células procumbentes no corpo e células marginais quadradas e eretas, observar conteúdo mucilaginoso (seta). d. 
Pontoações intervasculares (destaque). e. pontoações raiovasculares (destaque). f. Células dissociadas. Dois elementos de 
vaso (acima), fibrotraqueíde com crescimento intrusivo e traqueíde vasicêntrica (abaixo). Figuras a-c barras = 200 µm. Figuras 
d-e barras = 20 µm. Figura f barra = 100 µm.
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Figura 2.  Myrcia multiflora. a. Secção transversal mostrando parênquima axial em faixas (setas). b. Secção tangencial, 
notar diferença na largura dos raios com M. albo-tomentosa (figura 1b). c. Secção radial mostrando raio com células 
procumbentes no corpo e células marginais quadradas e eretas. d. Pontoações intervasculares (destaque). e. pontoações 
raiovasculares (destaque). f. Células dissociadas. Elemento de vaso (acima), traqueíde vasicêntrica e fibrotraqueíde 
(abaixo). Figuras a-c barras = 200 µm. Figuras d-e barras = 20 µm. Figura f barra = 100 µm.

Quantitativamente, com exceção das pontoações intervasculares, as demais características anatômicas 
estudadas mostraram variações significativas entre as duas espécies (Tabela 1).
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Tabela 1. Dados quantitativos do lenho de Myrcia albo-tomentosa e Myrcia multiflora. 

Características anatômicas
Espécies Teste T

M. albo-tomentosa M. multiflora t P

Diâmetro dos vasos (µm) 77a 44b 18,471 <0,001
Comprimento dos elementos de vaso (µm) 435b 514a -4,233 <0,001

Frequência dos vasos (n° mm-2) 17b 30a -8,726 <0,001
Pontoações intervasculares (µm) 4a 4a 0,836 0,407
Pontoações raiovasculares (µm) 5a 4b 5,181 <0,001

Altura dos raios (µm) 348a 255b 5,195 <0,001
Largura dos raios (µm) 35a 17b 12,407 <0,001

Frequência dos raios (n° mm-1) 13b 15a -3,497 <0,001
Comprimento das fibras (µm) 850b 927a -2,834 0,005

Diâmetro das fibras (µm) 20a 17b 6,809 <0,001
Lume das fibras (µm) 12a 5b 16,727 <0,001

Espessura de parede das fibras (µm) 4b 6a -13,830 <0,001

Obs.: em cada linha, médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente a 5% de probabilidade.

Metcalfe & Chalk (1950) descreveram algumas informações quantitativas para o gênero: vasos por 
milímetro quadrado entre 5 a 20 para algumas espécies de Myrcia e, para outras de 40 a 100; comprimento dos 
elementos de vaso entre 300 - 800 µm, e raios menores que 1 mm. Todas estas características corroboram com 
os resultados aqui obtidos. Outros trabalhos descritivos para o gênero foram encontrados, porém apenas com 
análise qualitativa dos elementos celulares.

4  CONCLUSÕES

A maioria das características anatômicas qualitativas é semelhante entre as duas espécies, contudo 
elas diferem em alguns aspectos. Myrcia albo-tomentosa possui vasos pouco numerosos e pequenos, 
com apêndices longos em ambas as extremidades; pontoações intervasculares escalariformes e opostas; 
parênquima axial difuso; raios com até seis células de largura e fibras muito curtas com paredes delgadas. 
Em contrapartida, Myrcia multiflora possui vasos numerosos e muito pequenos, com apêndices curtos em 
ambas as extremidades; pontoações intervasculares predominantemente alternas; parênquima axial em faixas 
às vezes descontínuas, com mais de três células; raios com no máximo duas células de largura e fibras curtas 
com paredes espessas.

Quantitativamente, para as características dos vasos, se destaca a presença de vasos com maiores 
diâmetros, mais curtos e menos frequentes em M. albo-tomentosa. Esta mesma espécie possui raios mais 
longos, largos e com menor frequência. Para as fibras, foram notadas fibras mais curtas com paredes mais 
delgadas e com maiores diâmetros e lume em M. albo-tomentosa em comparação à M. multiflora.
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