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Prefácio 

 

O uso correto da madeira depende de procedimentos 

que asseguram a identificação das mesmas, quer seja como 

toras ou serrados. Adicionalmente, pode-se dizer que a 

identificação correta propicia meios para se detectar enganos e 

fraudes sendo útil para o comércio, órgãos de fiscalização e 

para o uso correto da madeira.  

No comércio de madeira serrada, é comum a 

identificação ser feita apenas por sua aparência e/ou por seu 

nome vulgar. Esse modelo de identificação, geralmente induz a 

erros, por semelhanças das características externas de 

algumas espécies ou um mesmo nome vulgar comum a várias 

espécies de madeira. Por essas razões, não constituem um 

meio eficiente para a identificação correta das madeiras. Logo, 

o estudo dos aspectos físicos e macroscópicos das madeiras, 

tornam-se necessários para uma identificação precisa. 

A correta identificação de madeiras pode ser realizada 

por meio da observação dos caracteres macroscópicos, sendo 

de essencial que o observador desfrute de uma coleção de 

madeiras, cujos exemplares sejam rastreáveis às amostras-

padrão disponíveis em laboratórios especializados. Nestes, as 

amostras devem provir de árvores identificadas botanicamente. 

A identificação adequada de madeiras evita possíveis 

equívocos ou até mesmo fraudes. A ausência de ferramentas e 

de profissionais capacitados dificulta o processo de fiscalização 
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e identificação. Isso tem se tornando um dos graves problemas 

no processo de comercialização de madeiras no estado de 

Mato Grosso e no Brasil.  

As deficiências mencionadas, aliadas à crescente 

preocupação na implementação de planos de manejo florestais 

mais eficientes e ambientalmente adequados, que possibilitem 

um controle efetivo dos órgãos ambientais na fiscalização da 

madeira das principais essências florestais comercializadas, 

foram os aspectos motivadores para a realização do presente 

trabalho. 

 

Leonardo Antônio Moraes Zaque 

Eng. Ftal. Me. 

 

Rafael Rodolfo de Melo 

Eng. Ftal. Prof. Dr.  
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CAPÍTULO 1 

IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA DO SETOR 

MADEIREIRO 

 

 

1. Relevância nacional e regional do setor 

madeireiro 

O Brasil possui aproximadamente 4,8 milhões 

de quilômetros quadrados de florestas nativas, o que 

representa pouco mais 56% de seu território e em 

torno de 12% das florestas nativas do mundo 

(VERÍSSIMO e PEREIRA, 2014). Os recursos 

florestais têm um papel central na economia, sendo 

fundamental reconhecer sua importância como 

provedora de produtos madeireiros, não-madeireiros 

e serviços (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES 

- IBÁ, 2016).  

O país é um grande produtor e consumidor de 

madeira serrada tropical. No ano de 2013, o país 

produziu cerca de 16 milhões em metros cúbicos de 

madeira serrada tropical e consumiu 

aproximadamente 15,8 milhões (ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE LAS MADERAS 
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TROPICALES – OIMT, 2015). Estes números fazem 

o setor madeireiro essencial na geração de 

empregos e renda para trabalhadores da floresta e 

indústria de transformação, e por estimular de forma 

indireta economias de parte significativa dos 

municípios da região Amazônia (VERÍSSIMO e 

PEREIRA, 2014; KLOCZKO et al., 2017). 

O comércio de madeiras dos estados da 

Amazônia Legal produziu cerca de 12,9 milhões de 

metros cúbicos de madeiras em toras no ano de 

2011, desse total, cerca de 5,5 milhões de metros 

cúbicos foram comercializados para outros estados, 

sendo a maioria deste volume transformado em 

madeira serrada (SERVIÇO FLORESTAL 

BRASILEIRO – SFB, 2013).  

Algumas madeiras tropicais apresentam 

elevados valores de comercialização. No mercado 

interno a madeira serrada das espécies ipê 

(Tabebuia spp.) e jatobá (Hymenaea spp.) no ano de 

2015, obtiveram valores médios de US$ 778,57/m³ e 

US$ 386,67/m³, respectivamente. Estes valores são 

bem superiores às espécies da silvicultura como as 

dos gêneros Eucalyptus e Pinus, que apresentaram 

valor de cerca de US$ 150/m³ (SFB, 2017). No 
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mercado externo, a madeira de Hymenaea sp. 

beneficiada se destaca, alcançando um preço médio 

de 1.305,17 US$/m³ (SFB, 2014).  

 

2. Comercialização de Madeiras Tropicais 

O Brasil é um grande produtor de madeira 

tropical, explorando aproximadamente 11,5 milhões 

de metros cúbicos de madeira nativa em tora no ano 

de 2016 (SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO 

AUTOMÁTICA – SIDRA, 2017). A Amazônia 

brasileira contribui significativamente para essa 

estatística, o que torna o país um dos principais 

produtores de madeira tropical no mundo, ficando 

atrás apenas da Malásia e da Indonésia. Os estados 

do Pará, Amazonas e Mato Grosso são os que mais 

fornecem madeira tropical para produção de 

serrados (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

LAS MADERAS TROPICALES – OIMT, 2015). 

Em 2004, o setor madeireiro amazônico 

extraiu 24,5 milhões de metros cúbicos de madeira 

em tora e produziu 10,4 milhões de metros cúbicos 

de madeira processada: tábuas, pranchas, caibros, 

pranchões, vigas, vigotas, ripas, sarrafos, produtos 
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beneficiados, laminados, compensados, entre outros 

(LENTINI et al., 2005).  

Já em 2009, houve uma redução significativa 

nesse volume, sendo extraídos 14,2 milhões de 

metros cúbicos de toras da Amazônia, que deram 

origem a 5,8 milhões de metros cúbicos de madeira 

processada. Naquele ano a indústria madeireira 

amazônica obteve uma receita de R$ 4,9 milhões 

(PEREIRA et al., 2010). O volume explorado voltou a 

baixar em 2011, quando o setor extraiu 12,9 milhões 

de metros cúbicos de toras e originou 5,9 milhões de 

metros cúbicos em madeira processada atingindo 

uma receita de R$ 4,2 milhões (SFB, 2013).  

Essa redução na extração da madeira se deve 

por três fatores: substituição da madeira tropical por 

produtos concorrentes (compósitos de madeira, 

PVC, esquadrias de alumínio e formas de metal 

usadas na construção civil); aumento na fiscalização; 

e a crise econômica internacional (SERVIÇO 

FLORESTAL BRASILEIRO/ INSTITUTO DO 

HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA – SFB/ 

IMAZON, 2010). 

Segundo dados do SIDRA (2017), a produção 

brasileira de toras de florestas naturais no Brasil foi 
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de aproximadamente 13 milhões de metros cúbicos 

no ano de 2010. Essa produção concentrou-se na 

Amazônia Legal, nos estados do Pará, Mato Grosso 

e Rondônia, os três maiores produtores do Brasil, 

que representaram 75% de toda produção nacional. 

Entre 2000 e 2010, essa produção reduziu 42% 

devido a um aumento da fiscalização do transporte 

de madeira em toras de florestas naturais 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – 

CNI, 2012).  

 

3. O setor madeireiro no estado de Mato Grosso 

A produção madeireira do estado de Mato 

Grosso possui inquestionável importância para o 

Brasil, além de ser um grande produtor de madeira 

serrada, o estado ainda produz lâminas, chapas de 

compensado, entre outros produtos (ARO e 

BATALHA, 2013). O estado é um dos principais 

produtores de madeira serrada da Amazônia legal, 

com cerca de 1,4 milhões de metros cúbicos de 

madeira processada no ano de 2012 (SANTOS et al., 

2013). 

A extração madeireira no estado de Mato 

Grosso teve início nos anos sessenta, em função das 
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políticas de integração nacional que objetivavam a 

incorporação de suas áreas às atividades produtivas. 

Com a extração da cobertura florestal para futuras 

instalações de áreas de pecuária e agricultura, 

muitas empresas madeireiras foram instaladas na 

região para processamento destas árvores. 

A comercialização de espécies florestais 

madeireiras em Mato Grosso iniciou, com volume 

expressivo, mesmo antes da implantação das 

rodovias pavimentadas entre Sudeste e as regiões 

Centro Oeste e Norte do Brasil. De 1970 até o 

começo do início do século, a atividade madeireira 

contribuiu muito para o estado de Mato Grosso, 

devido ao contingente de trabalhadores atuando em 

todos os seus segmentos, o capital investido nas 

diversas tecnologias empregadas, os aspectos 

históricos relacionados na implantação de cidades, 

infraestrutura e mudanças sociais que a envolve 

(MARTA, 2007).  

De acordo com o trabalho realizado por 

Ribeiro et al. (2016), as 10 espécies mais 

comercializadas em ordem decrescente pelo estado 

de Mato Grosso no período de 2004 a 2010 em 

termos de volume foram: Qualea sp. (Cambará), 
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Goupia glabra Aubl. (cupiúba), Erisma uncinatum 

Warm. (cedrinho), Mezilaurus itauba Meissn. 

(itaúba), Hymenolobium sp. (angelim), Apuleia sp. 

(garapeira), Manilkara sp. (maçaranduba), Cordia 

goeldiana Huber (freijó), Dipteryx sp. (cumbarú) e 

Trattinnickia sp. (amescla), respondendo por 88% do 

total comercializado. Estas espécies somadas 

geraram uma receita de aproximadamente R$ 4,81 

bilhões. 

Ainda segundo Ribeiro et al. (2013), nesse 

período, o estado de São Paulo constituiu-se como o 

maior consumidor de madeira serrada oriunda de 

Mato Grosso, consumindo mais de 2,70 milhões de 

m³. Seguindo destacaram-se os estados de Santa 

Catarina (1,69 milhões de m³), Paraná (900,46 mil 

m³), Rio Grande do Sul (722,24 mil m³), Rio de 

Janeiro (390,16 mil m³), Mato Grosso do Sul (361,04 

mil m³) e Minas Gerais (279,69 mil m³). Esses sete 

estados juntos consumiram 95,40% do volume total 

de madeira comercializada pelo estado. Robert et al. 

(2012), caracterizando o abastecimento de madeira 

serrada comercializada no município de 

Florianópolis, verificaram que o estado do Mato 
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Grosso aparece como o maior fornecedor, com 36% 

de toda madeira consumida no Estado. 

O Estado apresenta ainda um expressivo 

número de serrarias, as quais estão distribuídas 

principalmente na região Norte de Estado. Ângelo et 

al. (2004) mencionam que ao final da década de 

noventa o estado apresentava o maior número de 

madeireiras da região Amazônica. Tal região é 

coberta, em sua maior extensão, pela “Floresta 

Estacional Amazônica Semidecidual Meridional”, 

com madeiras de interesse comercial, como itaúba, 

amescla, angelim, peroba, cedro, cambará, sucupira, 

entre outras. Por isto, esta região, possui grande 

potencial para extração de madeiras de interesse 

econômico, o que justifica a intensa presença de 

indústrias madeireiras na região.  
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO MACROSCÓPICA DE 

MADEIRAS DA AMAZÔNIA 

 

1. A madeira e sua necessidade de identificação 

O Brasil é um dos principais produtores de 

madeiras tropicais juntamente com Indonésia, Índia e 

Malásia, que somam 65% da produção mundial. 

Além de ser um grande produtor, o país é um dos 

maiores consumidores de madeira tropical serrada 

do mundo (OIMT, 2015). 

Na transformação da árvore em madeira 

serrada, suas folhas, frutos e flores são eliminados. 

Deste modo, as características da madeira se tornam 

fundamentais para a identificação da espécie 

florestal (ALVES et al., 2013). Na comercialização de 

espécies madeireiras, a identificação é muito 

importante, principalmente a macroscópica, por ser 

um processo rápido e de grande aplicação prática. 

Nela são observadas características a olho nu ou 

com ajuda de uma lupa de 10x. São avaliadas a cor, 

o brilho, o odor, o gosto, a grã, a textura, a 

densidade, a dureza e o desenho. Além destas, 
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consideram-se os caracteres anatômicos, como as 

camadas de crescimento (anéis), tipos de 

parênquima, poros (vasos) e raios (ZENID e 

CECCANTINI, 2007). O conhecimento da estrutura 

anatômica é, certamente, o método indicado para a 

identificação da madeira, sendo também de 

aplicação simples para a correta nomenclatura das 

madeiras.  

 

2. Identificação Macroscópica 

As características macroscópicas podem ser 

reunidas em dois grupos distintos: as organolépticas 

e as anatômicas. As características organolépticas 

ou sensoriais englobam cor, brilho, odor, gosto, grã, 

textura, densidade, dureza e desenhos da madeira. 

Já as características anatômicas reúnem aspectos 

relacionados aos anéis de crescimento, bem como a 

forma, tamanho ou distribuição de elementos 

celulares, como vasos, parênquima axial e raios 

(BOTOSSO, 2011).   

A identificação macroscópica é de grande 

valor prático, já que utiliza ferramentas simples e de 

baixo custo, além de poder ser realizada em 

qualquer localidade, dispondo apenas de uma lupa 



.,.,.,;,.,;.,;., 

18 
 

conta fios (10x) e uma faca bem afiada (SANTINI 

JUNIOR, 2013). Conforme Nisgoski (1999), para a 

separação de espécies, deve-se analisar primeiro o 

parênquima axial no plano transversal, prosseguido 

pelos poros (agrupamento, tamanho, obstrução e 

porosidade) e posteriormente, os raios.  

Os poros ou vasos são um conjunto axial de 

células sobrepostas formando uma estrutura 

tubiforme continua de comprimento indefinido, que 

tem por função a condução ascendente de líquidos 

na árvore. Sua distribuição, abundância, tamanho e 

agrupamentos são características essenciais para 

identificação das espécies (BURGER e RICHTER, 

1991).  

Zenid e Ceccantini (2007) explicam que o 

parênquima é apotraqueal, quando está disposto de 

forma independente dos vasos, paratraqueal quando 

o parênquima está em contato com os vasos e em 

faixas é aquele disposto em linhas perpendiculares 

aos raios, às vezes sem contato com os vasos, 

porém às vezes atingindo os vasos. O conhecimento 

destas características é essencial no processo de 

identificação macroscópica de espécies. 
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Segundo Burger e Richter (1991), os raios são 

faixas horizontais de comprimento indeterminado, 

formadas por células parenquimáticas, ou seja, 

elementos que desempenham principalmente a 

função de armazenamento de substâncias nutritivas, 

mas também realiza o transporte horizontal de 

nutriente, dispostas radialmente no tronco. Na 

identificação macroscópica, os raios são observados 

nas seções transversal e tangencial, podendo ser 

distinto a olho nu ou distinto apenas sob lente (10x) 

(ZENID e CECCANTINI, 2007). 

Nisgoski (2003) estudando diversas lâminas 

de espécies como Swietenia macrophylla King. 

(mogno), Entandrophragma cylindricum Sprage 

(sapele), Carapa guianensis Aubl. (andiroba), 

Cedrela sp (cedro), Cariniana sp (jequitibá), 

Hymenaea sp (jatobá) e Nectandra rubra Mez. 

(louro-vermelho) reuniu-as no mesmo grupo em 

função da aparência macroscópica. Todas elas 

apresentam coloração avermelhada em diferentes 

matizes, e são comercializadas com a denominação 

de padrão mogno, sendo diferenciadas pelo 

agrupamento e tamanhos dos poros, tipos de 

parênquimas e estratificação dos raios. 
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A mesma autora reuniu as espécies 

Balfourodendron riedelianum Engl. (pau-marfim), 

Chrysophyllum sp (marfim-arana), Maquira 

guianensis Aubl. (muiratinga), Simarouba sp 

(marupá), Parahancornia amapa (Huber) Ducke 

(amapá-amargoso) e Brosimum parinarioides Ducke 

(amapá-doce) no mesmo grupo por apresentaram 

cores amareladas em diferentes matizes. No 

comércio elas integram o padrão marfim, sendo 

distintas também pelos agrupamento, tamanhos e 

tipos de obstrução dos poros, além dos tipos de 

parênquimas e estratificação dos raios. 

As espécies Couratari sp (tauri), Micropholis 

sp (curupixá) e Cariniana micrantha Ducke (jequitibá-

rosa) também foram reunidas em um mesmo grupo. 

Essas apresentaram características semelhantes 

como camadas de crescimento demarcadas por 

zonas fibrosas, os raios são finos e não 

estratificados, o parênquima axial é reticulado e a 

porosidade é difusa em todos os casos, porém são 

diferentes quanto ao agrupamento, tamanho e 

presença de óleo-resina nos poros.  

Santini Junior (2013), trabalhando com várias 

espécies, constatou que as espécies Protium sp. e 
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Trattinnickia sp. são comercializadas pelos mesmos 

nomes populares de amescla e breu. Apesar de 

serem da mesma família (Burseraceae), no plano 

transversal macroscópico, o gênero Protium é bem 

distinto por possuir raios mais claros que contrastam 

bem com a coloração avermelhada de sua madeira. 

Já o gênero Trattinnickia é bastante difícil notar os 

raios, uma vez que estes são finos e muito pouco 

contrastados. O mesmo autor verificou ainda que as 

espécies Parkia sp. e Simarouba amara Aubl. são 

encontradas no comércio com o nome de caixeta 

amarela. A distinção entre as espécies é feita através 

da diferenciação dos parênquimas a olho nu, onde a 

Parkia sp. possui o parênquima axial aliforme 

losangular e a Simarouba amara apresenta o 

parênquima aliforme linear confluindo em linhas finas 

que interligam vários vasos. A partir de uma lupa 

conta fios de 10x, observa-se que o diâmetro dos 

vasos da madeira de Parkia sp. é superior ao da 

Simarouba amara.  

As espécies Chrysophyllum sp., Micropholis 

sp. e Pouteria sp. são comercializadas pelo mesmo 

nome vulgar (abiú), sendo que possuem ligeira 

semelhança nas faces longitudinais, principalmente 
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na textura e coloração. Porém, um através da análise 

macroscópica com auxílio de uma lupa conta fios de 

10x, é possível diferenciá-las com facilidade no plano 

transversal. O gênero Chrysophyllum possui vasos 

dispostos em cadeias radiais longas e parênquima 

axial com pouco contraste, enquanto o gênero 

Pouteria apresenta esses vasos em cadeias curtas e 

parênquima axial com muito contraste. Já a madeira 

do gênero Micropholis apresenta vasos de maior 

diâmetro que os outros dois gêneros e arranjo de 

vasos difuso, com pequena tendência a um arranjo 

oblíquo (SANTINI JUNIOR, 2013). 

Trevizor (2011) estudando diversas espécies 

a nível macroscópico, constatou que as espécies 

Mezilaurus itauba, Pseudopiptadenia suaveolens 

(Miq.) J. W. Grimes, Cordia goeldiana e Bagassa 

guianensis Aubl. possuem o parênquima 

vasicêntrico, porém são distintas pela porosidade e 

obstrução dos vasos, além da distinção e largura dos 

raios. O mesmo autor verificou ainda que as 

espécies Erisma uncinatum, Symphonia globulifera 

Linn. f. e Hymenolobium sp possuem o parênquima 

em faixas, mas se diferenciam pelos raios 
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estratificados, pelo tipo de obstrução e visibilidade 

dos vasos.  

 

3. Seleção das espécies e preparo das amostras 

O levantamento consistiu em analisar o 

relatório parcial de Beneficiamento e Comércio de 

Produtos da Madeira por Espécie Florestal de 2015, 

disponibilizados pela Secretária de Estado do Meio 

Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT, 2016). Foram 

selecionadas trinta espécies (ou gêneros) mais 

comercializadas no estado de Mato Grosso, e destas 

foram obtidas amostras para realizar as análises e 

descrição macroscópica (Tabela 1). 
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Tabela 1. Principais espécies comercializadas no 
estado de Mato Grosso no ano de 2015 
Nome científico Nome 

comum 
Família 

Erisma uncinatum Warm Cambará Vochysiaceae 
Goupia glabra Aubl. Cupiúba Goupiaceae 
Qualea paraensis Ducke Cambará Vochysiaceae 
Qualea albiflora Warm Bafo de boi Vochysiaceae 
Manilkara huberi (Ducke) 
Chevalier. 

Maçaranduba Sapotaceae 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. 
Macbr 

Garapeira Fabaceae 

Hymenolobium petraeum Ducke. Angelim Fabaceae 
Qualea sp Cambará Vochysiaceae 
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Camaru-ferro Fabaceae 
Trattinnickia burseraefolia (Mart.) 
Willd. 

Amescla Burseraceae 

Mezilaurus itauba (Meissn.)  Itaúba Lauraceae 
Tabebuia serratifolia (Vahl) 
Nichols. 

Ipê Bignoniaceae 

Hymenaea courbaril L. Jataí Fabaceae 
Protium heptaphyllum (Aubl.) 
March. 

Amescla Burseraceae 

Clarisia racemosa Ruiz e Pavon Amarelinho Moraceae 
Cedrelinga catenaeformis Ducke Cedrão Fabaceae 
Hymenolobium sp Angelim Fabaceae 
Simarouba amara Aubl. Caixeta Simaroubaceae 
Cariniana micrantha Ducke Jequitibá Lecythidaceae 
Ocotea sp Canela Lauraceae 
Bagassa guianensis Aubl Amarelinho Moraceae 
Enterolobium contortisiliquum 
(Vell.) Morong. 

Orelha-de-
macaco 

Fabaceae 

Tabebuia sp Ipê Bignoniaceae 
Astronium lecointei Ducke Guaritá Anacardiaceae 
Dipteryx sp Champanhe Fabaceae 
Trattinnickia sp Amescla Burseraceae 
Ocotea puberula (Rich) Canelão Lauraceae 
Castilla ulei Warb. Caucho Moraceae 
Manilkara excelsa (Ducke) 
Standl. 

Maçaranduba Sapotaceae 

Enterolobium schomburgkii 
(Benth.) Benth. 

Orelha-de-
macaco 

Fabaceae 
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Hymenolobium excelsum Ducke. Angelim Fabaceae 
Hymenaea sp Jatobá Fabaceae 
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex 
Walp. 

Angelim-saia Fabaceae 

Couratari oblongifolia Ducke & 
R.Knuth. 

Tauari Lecythidaceae 

Sclerolobium denudatum Tachi Fabaceae 
Schizolobium amazonicum 
(Huber) Ducke. 

Pinho-
cuiabano 

Fabaceae 

Qualea dinizii Ducke Cambará Vochysiaceae 
Couratari guianensis Aubl. Tauari Lecythidaceae 
Trattinnickia rhoifolia Willd. Amescla Burseraceae 
Pouteria pariry (Ducke) Baehni. Pariri Sapotaceae 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Itaúba Meliaceae 
Couratari tauari O.Berg Tauari Lecythidaceae 
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex 
DC.) Standl. 

Ipê Bignoniaceae 

Apuleia molaris Spruce et. Benth Garapeira Fabaceae 
Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

Jutaí Fabaceae 

Couratari sp Tauari Lecythidaceae 
Hymenolobium heterocarpum 
Ducke 

Angelim Fabaceae 

Protium paraense Cuatrec Mescla 
aroeira 

Burseraceae 

Vochysia vismiifolia Spruce ex 
Warm 

Rosinha Vochysiaceae 

Fonte: SEMA-MT (2016) 

 

As amostras de madeira das espécies 

avaliadas foram coletadas em serraria de diferentes 

cidades da Região Norte de Mato Grosso, principal 

polo madeireiro do Estado. Essas foram 

encaminhadas para o Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-

MT), onde foram comparadas com as amostras-
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padrão da Xiloteca do Laboratório de Tecnologia da 

Madeira. Com base nessa comparação e, com a 

análise de um especialista, foram feitas as 

identificações das espécies. Quando não foi possível 

identificar a nível de espécie, as identificações foram 

feitas a nível de gênero.  

 

4. Identificação e captura de imagens 

Para identificação adotou-se os 

procedimentos recomendados pelo INDEA (2011) e 

Santini Junior (2013). Inicialmente as amostras foram 

preparadas no seu plano transversal (topo), deixando 

uma superfície bem polida e plana, obtida com 

auxílio de uma lâmina afiada. Em seguida, utilizou-se 

para as observações uma lupa tipo conta fios com 

aumento de 10x, que apresenta foco fixo, permitindo 

comparações. Toda análise foi realizada em local 

com boa iluminação. No caso de madeiras secas, foi 

feito um leve umedecimento na superfície polida, 

para realçar os caracteres macroscópicos a serem 

investigados. As espécies madeireiras foram 

descritas pelo nome cientifico, família, nomes 

vulgares, propriedades organolépticas (massa 

específica, cor, grã, textura, brilho, cheiro e gosto), 
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descrição anatômica macroscópica (parênquima 

axial, poros, raios, linhas vasculares, camadas de 

crescimento, floema incluso e canais secretores) e 

contagem dos raios a partir da face transversal.  

Para a captura das imagens dos três planos 

foram usadas amostras de dimensões de 3 x 2 x 2 

cm e um estereomicroscópio com sistema de captura 

Leica EC3 com software Leica Application Suite 

v.3.6.0. 

As espécies foram descritas conforme as 

propriedades organolépticas (massa específica, cor, 

grã, textura, brilho, cheiro e gosto) e anatômicas 

(parênquima, poros, linhas vasculares, raios, 

camadas de crescimento, floema incluso e canais 

secretores quando presentes). Destas trinta 

madeiras, apenas 12 foram identificadas a nível de 

espécie. Conforme Botosso (2008) espécies 

madeireiras pertencentes a grupos botânicos de 

maior complexidade e similaridade estrutural são 

mais difíceis de serem diferenciadas a nível 

macroscópico, sendo determinadas apenas a nível 

de gênero ao qual pertence a madeira.   
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5. Caracterização macroscópica das espécies 

avaliadas 

A seguir serão apresentados com detalhes a 

caracterização macroscópica das espécies 

avaliadas. Na análise macroscópica as 

características mais usadas estão associadas à 

forma, ao tamanho ou a distribuição dos elementos 

celulares: vasos, raios e parênquima axial. Segundo 

Zenid e Ceccantini (2007) o parênquima axial pode 

assumir várias configurações distintas e é essencial 

para a identificação de madeiras, sendo que, 

algumas vezes, apenas a constatação do tipo de 

parênquima axial já confirma a qual família botânica 

a espécie pertence. No presente capítulo, os 

principais elementos de diferenciação utilizados 

foram os tipos de parênquimas (indistinto, reticulado, 

em faixas, em linhas, vasicêntrico, aliforme e aliforme 

confluente). 
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Nome científico: Apuleia sp. 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Garapeira, garapa, garapinha.  

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,85 g/cm³; cerne bege-amarelado ao 

róseo-acastanhado, distinto do alburno; grã revessa; 

textura média; brilhosa; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: observado sob 

lente de 10x, aliforme e aliforme confluente em trechos 

longos (1) e às vezes curtos. Poros: distintos sob lente de 

10x; solitários parcialmente predominantes e múltiplos; 

porosidade difusa; bastante numerosos; pequenos e 

médios; obstruídos às vezes por óleo-resina-escuro e 

substâncias amareladas (2). Linhas vasculares: visíveis a 

olho nu, abundantes e finas. Raios: no plano transversal 

visíveis apenas sob lente de 10x, finos, numerosos, 8 

raios/mm; no tangencial, visíveis só sob lente de 10x, 

estratificados (3); no radial, o espelhado dos raios é 

pouco contrastado. Camadas de crescimento: pouco 

distintas.  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 1. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Apuleia sp. 

1 2 
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Nome científico: Astronium sp. 

Família: Anacardiaceae 

Nomes populares: Muiracatiara, maracatiara, guaritá, 

gonçaleiro. 

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,87 g/cm³; cerne bege-rosado ao castanho-

escuro, distinto do alburno; grã direita a irregular; textura média; 

moderadamente brilhosa; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: indistinto. Poros: 

observados a olho nu; solitários predominantes e múltiplos; 

porosidade difusa, pouco numerosos; pequenos e médios 

predominantes; totalmente obstruídos por tilos (1). Linhas 

vasculares: observadas a olho nu, tilos presentes (2). Raios: no 

topo, pouco visíveis a olho nu, 7 raios/mm; no tangencial, 

distinto sob lente de 10x; no radial, o espelhado dos raios é 

sem contraste. Camadas de crescimento: pouco distintas, 

demarcadas por zonas fibrosas mais escuras. Canais 

secretores radiais: presentes nos raios (3).  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 2. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Astronium sp. 
 

  

1 

2 

3 



.,.,.,;,.,;.,;., 

33 
 

Nome científico: Bagassa guianensis 

Família: Moraceae 

Nomes populares: Amarelinho, tatajuba, garrote.  

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,84 g/cm³; cerne amarelo-dourado ao castanho, 

distinto do alburno; grã revessa; textura grossa; pouca brilhosa; 

cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: praticamente 

indistinto, pouco visível sob lente de 10x, ligeiramente 

vasicêntrico e escasso (1), podendo-se confundir com o 

contorno dos poros. Poros: visíveis a olho nu; pouco 

numerosos; médios a grandes; solitários predominantes e 

múltiplos, arranjo radial; obstruídos por tilos brilhantes (2). 

Linhas vasculares: visíveis a olho nu, contendo óleo-resina-

amarelado e tilos (3). Raios: no topo visíveis a olho nu, com 

certa uniformidade no espaçamento e na largura, 6 raios/mm; 

na face tangencial, visíveis apenas sob lente de 10x; na face 

radial, o espelhado é pouco contrastado. Camadas de 

crescimento: pouco distintas, mal demarcadas por zonas 

fibrosas mais escuras.  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 3. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Bagassa 
guianensis 
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Nome científico: Cariniana sp. 

Família: Lecythidaceae 

Nomes populares: Jequitibá, jequitibá-rosa, curripichá.  

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada, massa específica de 0,60 g/cm³; cerne bege-rosado ao 

róseo-acastanhado, distinto do alburno; grã direita; textura 

média; pouco brilhosa; cheiro e gosto indistintos. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível sob lente de 

10x, reticulado em linhas regulares (1). Poros: visíveis a olho 

nu; solitários e múltiplos predominantes; porosidade difusa; 

pouco numerosos; médios; obstruídos por tilos (2). Linhas 

vasculares: visíveis a olho nu, com presença de tilos (3). Raios: 

no topo visíveis apenas sob lente de 10x, finos, 7 raios/mm; no 

tangencial, visíveis somente sob lente de 10x e irregularmente 

dispostos; no radial, o espelhado dos raios é pouco 

contrastado. Camadas de crescimento: demarcadas por zonas 

fibrosas mais escuras. Canais secretores verticais: 

ocasionalmente presentes.  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 4. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Cariniana sp. 
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Nome científico: Castilla ulei 

Família: Moraceae 

Nomes populares: Caúcho, borracheiro. 

Propriedades organolépticas: Madeira leve; massa específica 

de 0,44 g/cm³; cerne bege-amarelado, indistinto do alburno; grã 

direita; textura média; brilhosa; cheiro e gostos indistintos. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível sob lente de 

10x; aliforme (1) e às vezes aliforme confluente em trechos 

curtos (2) e às vezes vasicêntrico (3). Poros: notados a olho nu, 

distintos sob lente de 10x; médios; solitários e múltiplos, 

porosidade difusa; pouco abundante; obstruídos parcialmente 

por tilos (4). Linhas vasculares: observadas a olho nu, largas, 

espaçadas. Raios: no topo observados a olho nu e são bem 

destacados; 6 raios/mm; no tangencial, visíveis apenas sob 

lente de 10x; no radial o espelhado tem um certo contraste. 

Camadas de crescimento: pouco distintas, demarcadas por 

zonas fibrosas mais escuras.  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 5. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Castilla ulei 
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Nome científico: Cedrelinga catenaeformis 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Cedrorana, cedrão, cedro-amazonense. 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,61 g/cm³; cerne castanho-claro-

rosado ao castanho-claro-acinzentado, distinto do alburno; grã 

direita; textura grossa; pouco brilhosa; cheiro e gosto 

indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: observados somente 

sob lente de 10x, vasicêntrico (1), escasso (2) ou aliforme. 

Poros: visíveis a olho nu; poucos; médios a grandes; solitários 

predominantes e múltiplos; porosidade difusa; obstruídos por 

substâncias brancas (3). Linhas vasculares: notadas a olho nu, 

largas, espaçadas. Raios: no topo visíveis apenas sob lente de 

10x; finos e aproximados (4), 10 raios/mm; na face tangencial, 

observados a olho nu; na face radial, pouco contrastado. 

Camadas de crescimento: pouco distintas.  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 6. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Cedrelinga 
catenaeformis 
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Nome científico: Clarisia racemosa 

Família: Moraceae 

Nomes populares: Amarelinho, guariúba, oiticica. 

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,82 g/cm³; cerne amarelo-acastanhado, distinta 

do alburno; grã direta a irregular; textura média para grossa; 

moderadamente brilhosa, cheiro e gostos indistintos. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: observado a olho nu, 

em faixas largas ou estreitas, contínuas, aproximadas tocando 

os poros (1) e aliforme confluente. Poros: notados a olho nu; 

solitários predominantes e múltiplos; porosidade difusa; pouco 

numeroso; de pequenos e médios; obstruídos por tilos (2) e 

substâncias amareladas. Linhas vasculares: visíveis a olho nu, 

contendo tilos (3). Raios: no topo, notados a olho nu e distintos 

sob lente de 10x, 5 raios/mm; no tangencial, visíveis apenas 

sob lente de 10x; no radial, o espelhado dos raios é pouco 

contrastado. Camadas de crescimento: distintas, demarcadas 

por zonas fibrosas mais escuras, geralmente são indistintas.  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 7. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Clarisia 
racemosa 
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Nome científico: Couratari sp. 

Família: Lecythidaceae 

Nomes populares: Tauari, imbirema e tauari-amarelo. 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,58 g/cm³; cerne esbranquiçado 

ou amarelado, indistinto do alburno; grã direita; textura média; 

pouco brilhosa; cheiro e gosto indistintos. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: observado sob lente 

de 10x, reticulado irregular (1). Poros: visíveis a olho nu; 

solitários e múltiplos predominantes sendo radiais e geminados 

(2); porosidade difusa; poucos; médios a grandes; às vezes 

obstruídos por tilos. Linhas vasculares: visíveis a olho nu, com 

alguns tilos (3). Raios: no topo visíveis a olho nu e bem 

destacados, 7 raios/mm; no tangencial, visíveis sob lente de 

10x; no radial, o espelhado dos raios pouco contrastado. 

Camadas de crescimento: pouco distintas, demarcadas por 

zonas fibrosas mais escuras. Canais secretores verticais: às 

vezes presentes.  
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PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 8. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Couratari sp. 
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Nome cientifico: Dialium guianense 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Jutaí, jutaí-pororoca, jataí-peba, roxinho. 

Propriedades organolépticas: Madeira muito pesada; massa 

específica de 0,99 g/cm³; cerne bege-acastanhado ao castanho 

escuro, distinto do alburno; grã direita; textura média; pouco 

brilhosa; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível apenas sob 

lente de 10x; em linhas aproximadas (1), irregulares, 

numerosas e às vezes interrompidas. Poros: poucos notados a 

olho nu, distintos sob lente de 10x; pequenos; solitários em 

maioria e múltiplos; porosidade difusa; pouco numerosos; 

obstruídos por tilos (2). Linhas Vasculares: notadas a olho nu, 

tilos presentes. Raios: no topo visíveis somente sob lente de 

10x, finos, muito numerosos, 10 raios/mm; no tangencial pouco 

visíveis sob lente de 10x, estratificados (3); no radial, o 

espelhado é pouco contrastado. Camadas de crescimento: 

distintas, demarcadas por zonas fibrosas mais escuras. 
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PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 9. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Dialium 
guianense 
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Nome científico: Dipteryx sp. 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Cumbarú, cumarú, champanhe, 

champanha. 

Propriedades organolépticas: Madeira muito pesada; massa 

específica de 1,06 g/cm³; cerne castanho-amarelado a 

castanho-escuro, distinto do alburno; grã revessa; textura 

grossa; pouco brilhosa; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível sob lente de 

10x; aliforme predominante (1), às vezes confluentes (2) e 

vasicêntrico. Poros: notados a olho nu e distintos sob lente de 

10x; solitários em maioria e múltiplos; porosidade difusa; 

numerosos; pequenos e médios; às vezes obstruídos por óleo-

resina-amarelado (3). Linhas vasculares: distintas a olho nu, 

envolvidas pelo parênquima. Raios: no topo, distintos apenas 

sob lente de 10x, finos, regularmente espaçados, 9 raios/mm; 

no tangencial, notados a olho nu e distintos sob lente, 

estratificados (4); no radial, o espelhado dos raios é pouco 

contrastado. Camadas de crescimento: pouco distintas, 

demarcadas por zonas fibrosas mais escuras.  
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Figura 10. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Dipteryx sp. 
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Nome científico: Enterolobium contortisiliquum  

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Tamboril, timboril, chímbuva, fava-orelha-

de-negro 

Propriedades organolépticas: madeira leve; massa específica 

de 0,46 g/cm³; cerne castanho-claro e róseo-pardacento, 

distinto do alburno; grã direita a irregular; textura grossa; 

moderadamente brilhosa; cheiro e gosto indistintos. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: notado a olho nu; 

vasicêntrico (1), aliforme losangular (2) e às vezes com trechos 

pequenos formando confluências. Poros: visíveis a olho nu; 

pouco abundante; solitários em maioria e múltiplos; porosidade 

difusa; médios e grandes; obstruídos por óleo-resina-escuro e 

alguns por substâncias claras (3). Linhas vasculares: distintas a 

olho nu, grandes, com óleo-resina e substâncias claras (4). 

Raios: no topo, distintos apenas sob lente de 10x, finos e 

poucos, 7 raios/mm; no tangencial notados a olho nu e distintos 

sob lente de 10x; no radial pouco contrastado. Camadas de 

crescimento: pouco distintas.  
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Figura 11. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): 
Enterolobium contortisiliquum 
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Nome científico: Enterolobium schomburgkii  

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Faveira-dura, fava-orelha-de-macaco, 

favela. 

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,89 g/cm³; cerne castanho-amarelo, distinto do 

alburno; grã direita à revessa; textura média a grossa, pouco 

brilhosa; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: distinto a olho nu, 

podendo ser aliforme losangular (1), com confluências oblíquas 

e às vezes vasicêntrico (2). Poros: visíveis a olho nu, 

numerosos; pequenos e médios; solitários parcialmente 

predominantes e múltiplos; porosidade difusa; obstruídos por 

substância amarelada ou branca (3). Linhas vasculares: visíveis 

a olho nu, com substância alaranjada ou branca. Raios: no topo 

muito finos, uniformes na largura e espaçamento, visíveis sob 

lente de 10x, 7 raios/mm; na face tangencial, visíveis sob lente 

de 10x; na face radial, pouco contrastado. Camadas de 

crescimento: pouco distintas, demarcadas por zonas fibrosas 

mais escuras.  
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Figura 12. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): 
Enterolobium schomburgkii 
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Nome científico: Erisma uncinatum 

Família: Vochysiaceae 

Nome populares: Cedrinho, cambará, quarubarana, cedrilho.  

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,63 g/cm³; cerne róseo-

acastanhado a amarronzado, distinto do alburno; grã direita; 

textura grossa; pouco brilhosa; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: distinto a olho nu, em 

faixas largas e longas tangenciando (1) os poros. Poros: 

distintos a olho nu; porosidade difusa; médios a grandes; 

solitários e múltiplos; poucos; obstruídos totalmente por tilos 

(2). Linhas vasculares: distintas a olho nu, largas, tilos 

presentes (3). Raios: no topo visíveis só sob lente de 10x, 

irregularmente espaçados, 7 raios/mm; no tangencial, notados 

sob lente de 10x e disposição irregular; no radial, o espelhado 

dos raios é pouco contrastado. Camadas de crescimento: 

praticamente indistintas. Floema incluso presente na faixas de 

parênquima (4). 
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Figura 13. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Erisma 
uncinatum 
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Nome científico: Goupia glabra 

Família: Goupiaceae 

Nomes populares: Cupiúba, copiuva, peroba-fedida, 

vinagreiro. 

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,88 g/cm³; cerne róseo-claro ao castanho-

avermelhado, distinto do alburno; grã irregular a revessa; 

textura média; não possui brilho; cheiro desagradável e gosto 

indistinto.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: indistinto. Poros: 

visíveis a olho nu, numerosos, pequenos e médios, 

exclusivamente solitários; porosidade difusa; alguns obstruídos 

por óleo-resina-avermelhado (1). Linhas vasculares: visíveis a 

olho nu, com óleo-resina-avermelhado. Raios: no topo visíveis 

sob lente de 10x, 5 raios/mm; na face tangencial, são pouco 

visíveis mesmo com auxílio de lente, irregularmente dispostos; 

na face radial, sem contraste. Camadas de crescimento: 

indistintas. 
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Figura 14. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Goupia 
glabra 
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Nome científico: Guarea sp. 

Família: Meliaceae 

Nomes populares: Gitó, marinheiro, cedro-marinheiro 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,68 g/cm³; cerne róseo-escuro 

ao castanho-claro-rosado; grã direita a irregular; textura média; 

superfície brilhosa; cheiro pouco perceptível e gosto indistinto. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível a olho nu, 

predominantemente aliforme (1) e com trechos confluentes (2), 

podendo formar faixas irregulares e onduladas. Poros: visíveis 

a olho nu, solitários e múltiplos; porosidade difusa; pouco 

numerosos; médios a maioria e grandes; obstruídos por óleo-

resina-amarelado (3). Linhas vasculares: distintas a olho nu, 

contendo óleo-resina-amarelado. Raios: no topo visíveis sob 

lente, finos e numerosos, 7 raios/mm; no tangencial, visíveis só 

sob lente de 10x; no radial, o espelhado dos raios é pouco 

contrastado. Camadas de crescimento: pouco distintas ou 

indistintas, demarcadas por zonas fibrosas mais escuras.  
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Figura 15. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Guarea sp. 
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Nome científico: Hymenaea sp. 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Jatobá, jataí, jutaí, jatobá-da-mata. 

Propriedades organolépticas: Madeira muito pesada; massa 

específica de 0,97 g/cm³; cerne róseo-acastanhado ao 

castanho-avermelhado, distinto do alburno; grã direita a 

irregular; textura média; pouco brilhosa; cheiro e gosto 

indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível a olho nu, em 

faixas marginais afastadas (1), intercaladas pelo parênquima 

aliforme (2). Poros: observados a olho nu e distintos sob lente 

de 10x; solitários em maioria e múltiplos; porosidade difusa; 

pouco numerosos; médios em maioria e grandes; obstruídos 

por óleo-resina-escuro. Linhas vasculares: notadas a olho nu, 

com óleo-resina-escuro. Raios: no topo, visíveis sob lente de 

10x, espaçamento irregular, 6 raios/mm; no tangencial, distintos 

só sob lente de 10x; no radial, o espelhado dos raios é pouco 

contrastado. Camadas de crescimento: distintas, demarcadas 

pelo parênquima marginal.  
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Figura 16. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Hymenaea 
sp. 
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Nome científico: Hymenolobium sp. 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Angelim, angelim-pedra, angelim-da-mata.  

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,80 g/cm³; cerne bege-rosado ao castanho-claro, 

distinto do alburno; grã direita a irregular; textura grossa; pouco 

brilhosa; cheiro e gostos indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: contrastado, 

abundante, distinto a olho nu; em faixas largas (1), longas e 

sinuosas, às vezes aliforme confluente em trechos longos ou 

curtos. Poros: visíveis a olho nu; pouco numerosos, médios a 

grandes; solitários e múltiplos; porosidade difusa; com óleo-

resina-amarelado (2). Linhas vasculares: visíveis a olho nu, 

largas, e parcialmente obstruídas por óleo-resina-amarelado. 

Raios: no topo visíveis a olho nu, finos a médios; numerosos, 6 

raios/mm; na face tangencial, visíveis a olho nu e com 

estratificação (3); na face radial, é pouco contrastado. Camadas 

de crescimento: demarcadas por zonas fibrosas mais escuras.  
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Figura 17. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): 
Hymenolobium sp. 
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Nome científico: Manilkara sp. 

Família: Sapotaceae 

Nomes populares: Maçaranduba, maçaranduba-de-leite, 

paraju. 

Propriedades organolépticas: Madeira muito pesada; massa 

específica de 1,01 g/cm³; cerne castanho-avermelhado, distinto 

do alburno; grã direita; textura média; pouco brilhosa; cheiro e 

gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível só sob lente de 

10x, em linhas finas e sinuosas (1), às vezes interrompidas. 

Poros: visíveis só sob lente de 10x, solitários e múltiplos; 

arranjo radial; pequenos e médios; pouco numerosos; 

obstruídos por óleo-resina e substâncias claras (2). Linhas 

vasculares: visíveis a olho nu, geralmente onduladas. Raios: no 

topo visíveis só sob lente de 10x, espaçamento irregular, 10 

raios/mm; no tangencial, visíveis só sob lente de 10x; no radial, 

o espelhado dos raios é pouco contrastado. Camadas de 

crescimento: pouco distintas. 
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Figura 18. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Manilkara 
sp. 
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Nome científico: Mezilaurus itauba 

Família: Lauraceae 

Nomes populares: Itaúba, itaúba-preta, itaúba-amarela. 

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,89 g/cm³; cerne castanho-oliváceo, distinto do 

alburno; grã entrecruzada ou revessa; textura média; pouco 

brilhosa; cheiro agradável e gosto indistinto. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: praticamente 

indistinto, notado sob lente 10x, vasicêntrico e escasso. Poros: 

apenas notados a olho nu, pouco numerosos, médios, solitários 

e múltiplos predominantes (1), arranjo radial obstruídos por tilos 

(2). Linhas vasculares: visíveis a olho nu, obstruídas por tilos 

(3) e óleo-resina. Raios: no topo apenas visíveis sob lente de 

10x, 9 raios/mm; no tangencial visível sob lente de 10x; na face 

radial, pouco contrastado. Camadas de crescimento: indistintas.  
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Figura 19. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Mezilaurus 
itauba 
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Nome científico: Ocotea sp. 

Família: Lauraceae 

Nomes populares: Canela, canelão, canela-parda, louro-

canela. 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,73 g/cm³; cerne pardo-

amarelado a oliváceo, distinto do alburno; grã direita; textura 

média; brilho acentuado; cheiro agradável e gosto indistinto.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: indistinto. Poros: 

visíveis a olho nu; solitários e múltiplos em maioria, porosidade 

difusa; pouco abundantes; médios; tilos presentes (1). Linhas 

vasculares: visíveis a olho nu, algumas com tilos (2). Raios: no 

topo, visíveis sob lente de 10x, espaçamento irregular, 6 

raios/mm; no tangencial, visíveis só sob lente de 10x; no radial, 

o espelhado dos raios pouco contrastado. Camadas de 

crescimento: pouco demarcadas por zonas fibrosas mais 

escuras.  
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Figura 20. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Ocotea sp. 
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Nome científico: Parkia sp. 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Faveira, angelim-saia, bajão, visqueiro. 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,56 g/cm³; cerne esbranquiçado, 

indistinto do alburno; grã direta a irregular; textura grossa; 

moderadamente brilhosa; cheiro e gosto indistintos. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível a olho nu; 

predominantemente aliforme losangular (1) e às vezes aliforme 

confluente em trechos curtos (2). Poros: distintos a olho nu; 

solitários predominantes e múltiplos; porosidade difusa; médios 

a grandes; pouco numerosos; com óleo-resina e substâncias 

claras. Linhas vasculares notadas a olho nu, largas e 

espaçadas. Raios: no topo notados ou visíveis ao olho nu; finos 

e destacados; 5 raios/mm; no tangencial; no radial o espelhado 

dos raios tem um certo contraste. Camadas de crescimento: 

pouco distintas, irregularmente demarcadas por zonas fibrosas 

mais escuras.  
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Figura 21. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Parkia sp. 
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Nome científico: Pouteria sp. 

Família: Sapotaceae 

Nomes populares: Abiurana, abiu, pariri, guapeva. 

Propriedades organolépticas: Madeira pesada; massa 

específica de 0,86 g/cm³; cerne pardo-rosado a castanho-

escuro, distinto do alburno; grã direita a irregular, textura fina; 

sem brilho; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível sob lente de 

10x, em linhas finas (1), onduladas e aproximadas, 

irregularmente espaçadas. Poros: observados a olho nu; 

pequenos e médios; pouco numerosos; solitários e múltiplos em 

maioria, arranjo radial; obstruídos por tilos (2) e substâncias 

claras. Linhas vasculares: retilíneas, tilos presentes. Raios: no 

topo visíveis só sob lente de 10x, finos e muito numerosos, 11 

raios/mm; no tangencial pouco visíveis mesmo sob lente de 

10x; no radial o espelhado dos raios é muito pouco contrastado. 

Camadas de crescimento: indistintas  
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Figura 22. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Pouteria sp. 
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Nome científico: Protium sp. 

Família: Burseraceae 

Nomes populares: Breu, Breu-vermelho, amescla, aroeira. 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,74 g/cm³; cerne bege-rosado ao 

pardo-avermelhado; grã direita; textura fina; pouco brilhosa; 

cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: indistinto. Poros: 

observados a olho nu e distintos sob lente de 10x, pequenos e 

numerosos, solitários e múltiplos; porosidade difusa; obstruídos 

por óleo-resina-avermelhado (1). Linhas vasculares: visíveis a 

olho nu, finas, obstruídas por óleo-resina-avermelhado (2). 

Raios: no topo visíveis sob lente de 10x, finos e numerosos, 9 

raios/mm; na face tangencial, visíveis apenas sob lente de 10x; 

no radial é pouco contrastado. Camadas de crescimento:  

indistinta. Canais secretores radiais: presentes (3).  
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Figura 23. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Protium sp. 
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Nome científico: Qualea sp. 

Família: Vochysiaceae 

Nomes populares: Mandioqueira, cambará, maria-preta, 

guaiçara. 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,73g/cm³; cerne bege-rosado ou 

acastanhado, distinto do alburno; grã revessa; textura média a 

grossa; pouco brilhosa; cheiro e gosto indistintos. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: notado a olho nu e 

distinto sob lente de 10x, aliforme de aletas curtas (1) e às 

vezes aliforme confluente com trechos curtos oblíquos. Poros: 

visíveis a olho nu; solitários e múltiplos; porosidade difusa; 

pouco abundante; médios; substâncias brancas presentes (2). 

Linhas vasculares: visíveis a olho nu, parcialmente obstruídas 

por substancias brancas. Raios: no topo visíveis sob lente de 

10x; 5 raios/mm; no tangencial, visíveis apenas sob lente de 

10x; no radial, o espelhado dos raios é pouco contrastado. 

Camadas de crescimento: pouco distintas. Canais secretores 

verticais: às vezes presentes.  
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Figura 24. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Qualea sp. 
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Nome científico: Schizolobium amazonicum 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Pinho-cuiabano, paricá, bandarra.  

Propriedades organolépticas: Madeira muito leve, massa 

específica de 0,38 g/cm³; cerne esbranquiçado, indistinto do 

alburno; grã irregular; textura média para grosseira; pouco 

brilhosa; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: distinto sob lente de 

10x, vasicêntrico (1) e aliforme de extensão curta (2). Poros: 

visíveis a olho nu; solitários ligeiramente predominantes sobre 

os múltiplos; porosidade difusa; pouco numerosos; médios e 

grandes. Linhas vasculares: distintas a olho nu, afastadas, 

largas e ligeiramente mais escuras que o tecido fibroso. Raios: 

no topo, visíveis a olho nu, finos; 7 raios/mm; no tangencial, 

visíveis sob lente de 10x; no radial, a espelhado dos raios é 

pouco contrastado. Camadas de crescimento: indistintas. 
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Figura 25. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): 
Schizolobium amazonicum 
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Nome científico: Sclerolobium sp. 

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Tachí, tachí-preto, taxi, taxizeiro. 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,60 g/cm³; cerne pardo-

amarelado ao pardo-rosado, distinto do alburno; grã ondulada; 

textura média; moderadamente brilhosa; cheiro e gosto 

indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: pouco visível mesmo 

sob lente de 10x, vasicêntrico (1), escasso, às vezes aliforme. 

Poros: visíveis a olho nu; médios a grandes; pouco abundante; 

solitários e múltiplos predominantes; porosidade difusa; 

obstruídos com substâncias claras (2). Linhas vasculares: 

notadas a olho nu, largas, espaçadas. Raios: no topo visíveis 

só sob lente de 10x, finos e numerosos, 8 raios/mm; no 

tangencial irregularmente dispostos. Camadas de crescimento: 

distintas, demarcadas por zonas fibrosas mais escuras. 
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Figura 26. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): 
Sclerolobium sp. 
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Nome científico: Simarouba amara 

Família: Simaroubaceae 

Nomes populares: Marupá, caixeta, tamanqueira. 

Propriedades organolépticas: Madeira leve, massa específica 

de 0,41 g/cm³; cerne esbranquiçado a amarelado, indistinto do 

alburno; grã direta; textura média; moderadamente brilhosa; 

cheiro indistinto e gosto levemente amargo.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: distinto a olho nu, 

visíveis sob lente de 10x, aliforme de extensão linear e 

confluentes (1), formando faixas finas, irregulares e 

interrompidas. Poros: somente distintos a olho nu; pouco 

abundante; médios e grandes; solitários e múltiplos; porosidade 

difusa. Linhas vasculares: visíveis a olho nu, são largas, longas 

e espaçadas. Raios: no topo visíveis sob lente de 10x, 6 

raios/mm; na face tangencial, visíveis sob lente de 10x, com 

estratificação; na face radial, pouco contrastado. Canais 

secretores verticais: ocasionalmente presentes. Camadas de 

crescimento: indistinta.  
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Figura 27. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Simarouba 
amara 
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Nome científico: Tabebuia sp. 

Família: Bignoniaceae 

Nomes populares: Ipê, ipê-amarelo, ipê-roxo, piúva,  

Propriedades organolépticas: Madeira muito pesada; massa 

específica de 1,09 g/cm³; cerne pardo-acastanhado com 

reflexos esverdeados, distinto do alburno; grã entrecruzada ou 

revessa; textura fina; pouco brilhosa; cheiro e gosto indistinto. 

 

Descrição macroscópica: Parênquima: pouco contrastado, 

vasicêntrico (1), às vezes aliforme formando pequenas 

confluências. Poros: observados apenas sob lente de 10x, 

numerosos, pequenos, solitários predominantes e múltiplos, 

porosidade difusa; obstruídos por substância amarelada 

(Ipeína) (2). Linhas vasculares: finas, numerosas, geralmente 

obstruídas. Raios: no topo visíveis sob lente de 10x, finos e 

numerosos, 8 raios/mm no topo, e na face tangencial, observa-

se o listrado de estratificação (3), na face radial, não apresenta 

contraste. Camadas de crescimento: pouco distintas, 

demarcadas por zonas fibrosas mais escuras.  
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Figura 28. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Tabebuia 
sp. 
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Nome científico: Trattinnickia sp. 

Família: Burseraceae 

Nomes populares: Morcegueira, amescla, amesclão, mangue. 

Propriedades organolépticas: Madeira moderadamente 

pesada; massa específica de 0,58 g/cm³; cerne bege-rosado a 

bege-amarelado, pouco distinto do alburno; grã entrecruzada 

ou revessa, textura média; ligeiramente brilhosa; cheiro e gosto 

indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: indistinto. Poros: 

visíveis a olho nu; solitários e múltiplos; pouco abundante; 

pequenos e médios; porosidade difusa; obstruídos por óleo-

resina (1) e tilos. Linhas vasculares: visíveis a olho nu, 

contendo com óleo-resina avermelhado e tilos (2). Raios: no 

topo visíveis a olho nu, 5 raios/mm; na face tangencial, distintos 

sob lente de 10x; no radial, pouco contrastado. Camadas de 

crescimento: praticamente indistintas.  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 29. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Trattinnickia 
sp. 
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Nome científico: Vochysia sp. 

Família: Vochysiaceae 

Nomes populares: Cambará, cambará-rosa, rosinha, quaruba. 

Propriedades organolépticas: Madeira leve; massa específica 

de 0,55 g/cm³; cerne bege-rosado a castanho-rosado, pouco 

distinto do alburno; grã direita a irregular, textura média; 

levemente brilhosa; cheiro e gosto indistintos.  

 

Descrição macroscópica: Parênquima: visível sob lente de 

10x, aliforme de extensões laterais confluentes em trechos 

longos tendendo a formar faixas (1). Poros: visíveis a olho nu; 

solitários em maioria e múltiplos; porosidade difusa; pouco 

numerosos; médios e grandes; obstruídos por óleo-resina; 

algumas vezes por tilos e substâncias brancas (2). Linhas 

vasculares: distintas a olho nu, substâncias brancas e óleo-

resina presente. Raios: no topo, os mais largos (3), visíveis a 

olho nu e os finos intercalados, distintos só sob lente de 10x, 5 

raios/mm; no tangencial, distintos apenas sob lente de 10x; no 

radial, o espelhado dos raios é pouco contrastado. Camadas de 

crescimento: pouco distintas. Canais secretores verticais: às 

vezes presentes de origem traumática.  
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PLANO TRANSVERSAL 

 

  
PLANO RADIAL PLANO TANGENCIAL 

 
Figura 30. Imagens macroscópicas (escala 1 mm): Vochysia sp. 
 

  

1 

2 3 



.,.,.,;,.,;.,;., 

89 
 

CAPÍTULO 3 

IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA DAS PRINCIPAIS 

ESPÉCIES COMERCIALIZADAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

 

 

1. Identificação de Madeiras 

A identificação de espécies florestais através 

de suas madeiras é de grande importância nos 

programas de conservação da biodiversidade e 

contribui para pesquisas taxonômicas e filogenéticas 

(CURY, 2002). Ela é uma ferramenta eficiente na 

fiscalização e regulamentação do comércio de 

madeiras nativas. A identificação inadequada ainda é 

um dos maiores problemas existentes no processo 

de comercialização de madeiras tropicais (SANTINI 

JUNIOR, 2013). Além disso, o uso incorreto da 

madeira por causa de erros de identificação da 

espécie provoca o comprometimento da vida útil e da 

segurança das estruturas e edificações (CURY e 

TOMAZELLO FILHO, 2011). 

O conhecimento da composição e da 

ocorrência quantitativa dos principais elementos 
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anatômicos da madeira é importante na sua 

qualificação e indicação de usos, evitando-se 

emprego inadequado e desperdício (PAULA, 2003). 

Os estudos anatômicos proporcionam a identificação 

de espécies, além de informar sobre a estrutura do 

lenho, possibilitando identificar as relações entre o 

lenho e as características gerais da madeira, 

essencialmente nos aspectos referentes à 

resistência mecânica, permeabilidade, resistência 

natural e trabalhabilidade (SILVA et al., 2007).  

Na identificação de madeiras é necessário 

adotar uma técnica de identificação, fundamentada 

na estrutura anatômica do lenho e com a 

padronização da nomenclatura comercial das 

madeiras, baseada em documentos elaborados por 

órgãos confiáveis (NISGOSKI, 1999). Conforme Reis 

e Reis (2016) a identificação equivocada pode 

intensificar a exploração madeireira inadequada de 

uma determinada espécie. Para que isso não ocorra, 

é necessário que seja realizada a identificação 

correta das espécies colhidas. 

Caracterizações macroscópicas são 

ferramentas fundamentais no processo de 

identificação de madeira. Para essa técnica, é 
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indispensável que o observador disponha de uma 

xiloteca, onde os exemplares sejam rastreáveis às 

amostras-padrão acessíveis em instituições 

qualificadas, cujas as amostras devem vir de árvores 

identificadas botanicamente (ZENID e CECCANTINI, 

2007). Além disso, a xiloteca deve possuir um banco 

de dados com as descrições macro e microscópica, 

aliado a existência de imagem e a disponibilidade 

amostras representativas das espécies, podem 

auxiliar de modo excepcional no entendimento e 

ensino na anatomia e macroscopia da madeira 

(DUDZICK, 1988). 

A identificação da madeira com base nas 

características macroscópicas, como parênquima 

axial, vasos, fibras, raios, grã, dureza, odor, entre 

outros, tem sido de ampla utilidade ao setor 

madeireiro para identificar as madeiras que 

comercializam e assegurar ao cliente um certificado 

autêntico das espécies desejadas (MAURI E 

OLIVEIRA, 2011).  

A identificação macroscópica da madeira, por 

muitas vezes não é suficiente chegar a nível de 

espécie, permanecendo algumas amostras 

classificadas a apenas nível de gênero. A nível de 
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gênero, diversas espécies exibem características 

semelhantes podendo ser encontradas com a 

mesma denominação, as quais, na aparência, 

apresentam pequenas diferenças, que por muitos 

leigos não são observadas (NISGOSKI, 1999). 

 

2. Chaves de Identificação  

A chave dicotômica macroscópica da madeira 

é frequentemente aplicada para auxiliar na 

identificação de espécies, entretanto, pela limitação 

da ampliação e detalhamento da estrutura anatômica 

de 10x com a lupa conta-fios, muitas vezes só é 

possível chegar até o nível de gênero. Quando há 

dificuldade de visualizar os caracteres anatômicos da 

madeira, são analisadas outras características 

macroscópicas de caráter geral como: tipo e arranjo 

de porosidade para auxiliar a identificação e 

confirmar as características de cada amostra 

(TREVIZOR, 2011). 
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3. Chave para identificação das principais 

espécies madeireiras comercializadas no 

Estado de Mato Grosso 

A partir das características macroscópicas 

(parênquima axial, poros, raios, linhas vasculares, 

camadas de crescimento, floema incluso e canais 

secretores) das 30 espécies descritas foi feita uma 

chave de identificação (dicotômica), para auxiliar na 

identificação a nível de gênero e espécie. Para 

confecção da chave foi adotado o modelo proposto 

por Cury (2002), em que a primeira parte da chave é 

feita por múltipla escolha optando-se por um dos 

tipos de parênquimas e, posteriormente, adiciona-se 

a análise de outros importantes elementos 

anatômicos, como os poros, por exemplo. 

Com o uso da chave dicotômica pode-se 

observar que os elementos anatômicos principais 

para distinguir as espécies são a distinção entre 

parênquimas, bem como seus tipos, além do 

tamanho e obstrução dos poros. Os parênquimas 

aliforme, aliforme confluente e vasicêntrico foram os 

mais frequentes dentre as espécies avaliadas. 

A seguir é apresentada uma chave dicotômica 

com as principais espécies comercializadas no 
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Estado de Mato Grosso, para possibilitar de forma 

fácil e rápida a identificação dessas madeiras: 

 

 

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO DAS MADEIRAS DAS 

PRINCIPAIS ESPÉCIES COMERCIALIZADAS NO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 

IDENTIFICAÇÃO TIPO DE PARÊNQUIMA 

A Parênquima Indistinto 

B Parênquima Reticulado 

C Parênquima em Faixas 

D Parênquima em Linhas 

E Parênquima Vasicêntrico 

F Parênquima Aliforme e 
Aliforme Confluente 
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A – PARÊNQUIMA INDISTINTO 

Característica  Espécie 

1.1. Poros exclusivamente solitários 

 
 

Goupia glabra 

1.2. Poros solitários e múltiplos Ir para item 2 

2.1. Poros pequenos e numerosos 

 
 

Protium sp. 

2.2. Poros pequenos e médios e pouco 
numerosos 

Ir para item 3 

3.1. Poros obstruídos por óleo-resina e tilos 

 

 
 

Trattinnickia sp. 

3.2. Poros apenas obstruídos por tilos 
 

Ir para item 4 
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4.1. O espelhado dos raios é sem contraste 
e possui canais secretores radiais 

  
 

Astronium sp. 

4.2. O espelhado dos raios é pouco 
contrastado e não apresenta canais 
secretores radiais 

 
 

Ocotea sp. 
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B – PARÊNQUIMA RETICULADO 

Característica  Espécie 

1.1. Parênquima reticulado irregular; poros 
médios e grandes; raios bem destacados 
na face transversal 

 
 

Couratari sp 

1.2. Parênquima reticulado regular; poros 
médios e raios finos na face transversal 

 
 

Cariniana sp 
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C – PARÊNQUIMA EM FAIXAS 

Característica  Espécie 

1.1. Poros pequenos e médios 
predominando os solitários e obstruídos por 
substâncias amareladas 

 
 

Clarisia 
racemosa 

1.2. Poros médios e grandes Ir para item 2 

2.1. Poros parcialmente obstruídas por 
óleo-resina-amarelado e raios com 
estratificação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hymenolobium 
sp. 
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2.2. Poros obstruídos por tilos; raios 
irregularmente dispostos na face tangencial 
e floema incluso  

 

 
 

Erisma 
uncinatum 
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D – PARÊNQUIMA EM LINHAS 

Característica  Espécie 

1.1. Poros pequenos e raios estratificados 

 

 
 

Dialium 
guianense 

1.2. Poros pequenos e médios e sem raios 
estratificados 

Ir para item 2 

2.1. Poros obstruídos por óleo-resina e 
linhas vasculares geralmente onduladas 

 
 

Manilkara sp. 

2.2. Poros obstruídos por tilos e linhas 
vasculares retilíneas 

 
 

Pouteria sp. 
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D – PARÊNQUIMA VASICÊNTRICO 

Característica  Espécie 

1.1. Apenas parênquima vasicêntrico e 
escasso 

Ir para item 2 

1.2. Parênquima vasicêntrico com outros 
parênquimas 

Ir para item 5 

2.1. Poros obstruídos por tilos Ir para item 3 

2.2. Poros obstruídos por substâncias 
brancas 

Ir para item 4 

3.1. Poros grandes 

 
 

Bagassa 
guianensis 

3.2. Poros médios 

 
 

Mezilaurus 
itauba 

4;1. Poros solitários na maioria 

 
 
 
 
 
 
 

Cedrelinga 
catenaeformis 
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4.2. Poros múltiplos na maioria  

 
 

Sclerolobium sp. 

5.1. Parênquima vasicêntrico, aliforme 
losangular e às vezes com trechos 
pequenos formando confluências 

 
 

Enterolobium 
contortisiliquum 

5.2. Parênquima vasicêntrico, aliforme e/ou 
aliforme confluente 
 

Ir para item 6 

6.1. Poros solitários predominantes, 
pequenos, obstruídos por substância 
amarelada (Ipeína) e raios estratificados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabebuia sp. 
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6.2. Poros múltiplos predominantes, médios 
e grandes, desobstruídos 

 
 

Schizolobium 
amazonicum 
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F – PARÊNQUIMA ALIFORME E ALIFORME CONFLUENTE 

Característica  Espécie 

1.1. Parênquima em faixas marginais 
intercaladas por parênquima aliforme 

 
 

Hymenaea sp. 

1.2. Outros parênquimas Ir para item 2 

2.1. Parênquima aliforme, aliforme 
confluente e vasicêntrico 

Ir para item 3 

2.2. Parênquima aliforme e aliforme 
confluente 

Ir para item 5 

3.1. Poros obstruídos parcialmente por tilos 
e raios bem destacados na face transversal 

 
 

Castilla ulei 

3.2. Poros obstruídos por substâncias 
amareladas e raios com pouco destaque na 
face transversal 

Ir para item 4 

4.1. Raios estratificados 

 
 
 
 

Dipteryx sp. 
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4.2. Raios sem estratificação 

 
 

Enterolobium 
schomburgkii 

5.1. Parênquima aliforme com trechos 
curtos 

Ir para item 6 

5.2. Parênquima aliforme com 
prolongamentos laterais longos 
 

Ir para item 7 

6.1. Poros médios e linhas vasculares 
obstruídos por substâncias brancas; e 
canais secretores verticais geralmente 
presentes e raios na face transversal com 
pouco destaque 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualea sp. 
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6.2. Poros médios a grandes obstruídos por 
óleo-resina e substâncias claras; linhas 
vasculares largas e espaçadas e raios na 
face transversal bem destacados 

 
 

Parkia sp. 

7.1. Poros pequenos, médios e numerosos Apuleia sp. 

7.2. Poros médios e grandes; pouco 
numerosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir para item 8 
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8.1. Poros sem obstrução e com raios 
estratificados  

 
 

Simarouba 
amara 

8.2. Poros obstruídos e sem estratificação Ir para item 9 

9.1. Poros obstruídos por óleo-resina, 
substâncias brancas e algumas vezes por 
tilos; no topo, os raios mais largos são 
visíveis a olho nu e os finos intercalados 
são distintos só sob lente de 10x; canais 
secretores verticais geralmente presentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vochysia sp. 
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9.2. Poros obstruídos por óleo-resina-
amarelado, no topo, os raios são finos, 
numerosos e visíveis sob lente; canais 
secretores verticais ausentes  

 
 

Guarea sp. 
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