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Introdução
A humanidade busca

incessantemente ampliar a exploração
ambiental para benefícios próprios. Órgãos
públicos como Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), Policia Civil,
Policia Florestal e outros, ajudam a
minimizar a exploração ilegal por meio das
fiscalizações (Schlesinger & Born, 2004).

Embora exista uma idéia de
Certificação Florestal onde o manejo
precisa ser executado de forma a manter
uma sustentabilidade mínima, observa-se
que os produtos de base florestal natural
que circulam no mercado não respeitam as
exigências estabelecidas (Freris &
Laschefski, 2003).

A anatomia de madeira fornece
características importantes para a
identificação de várias espécies (Metcalfe
& Chalk, 1979), apesar disso, poucos
profissionais são capacitados para exercer
esta ferramenta, o que dificulta o trabalho
dos fiscais no controle do comércio e
extrativismo.

O trabalho objetivou identificar as
espécies madeireiras interceptadas de
carregamentos duvidosos nos postos de
fiscalização do Estado.

Material e métodos
As amostras estudadas foram doadas

como resultado de apreensões de
carregamentos duvidosos e falta de
conhecimento para a identificação no

campo. Quatro amostras são procedentes da
Polícia Civil e uma do IBAMA. A
confirmação das amostras recebidas foi
realizada utilizando bibliografia pertinente e o
acervo da Xiloteca Dr. Calvino Mainieri.

Para a preparação do material, técnicas
usuais de anatomia da madeira foram
realizadas e para a confecção das lâminas foi
seguida a metodologia descrita por Johansen
(1940). As descrições anatômicas do xilema
seguiram a terminologia recomendada pela
International Association of Wood Anatomists
(IAWA Committe 1989) e os resultados foram
documentados em microscópio de luz Leica
DMLB acoplado à câmara fotográfica MPS 30
Leica.

Resultados e Discussão
Todas as cinco amostras pertencem a

famílias diferentes, sendo que três foram
identificadas em nível de espécie e duas
permaneceram no epíteto genérico.

A amostra da Policia Civil de numero
um trata-se de Styrax sp. (Styracaceae). A
presença de anéis de crescimento visíveis a
olho nu, agrupamento radias dos vasos e
porosidade difusa (Fig. 1A) são características
que tornam simples a identificação
macroscópica deste gênero. Marcati et al.
(2006) aponta que a presença destes anéis tem
forte relação com o anuário distinto estação
seca ocorrente no Cerrado. Dentre as
características microscópicas, Styrax sp.
apresentou parênquima axial do tipo
apotraqueal difuso em agregados, paratraqueal
escasso (Fig. 1B) e placa de perfuração
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escalariforme com 10 ou menos barras
(Fig. 1C) confirmadas para o mesmo
gênero por outros autores (Dickison &
Phend, 2008).

Curatella americana L.
(Dilleniaceae) é a amostra de numero dois
da Policia Civil. Os resultados apontaram
que raios largos visíveis em todos os
planos, poros abundantes e solitários (Fig.
1D) são características de fácil
identificação macroscópica da espécie,
corroborando com os resultados de
Mainieri (1983). As placas de perfuração
simples, parênquima apotraqueal difuso,
paratraqueal escasso e raios com mais de
dez séries de células de largura só
confirmam a espécie.

A terceira amostra da Policia Civil é
Magonia pubescens A.St-Hil.
(Sapindaceae). Características micro como
poros pequenos, circunferência dos vasos
de circular a elípticas (Fig. 1E), fibras com
pontoações areoladas e septos (Fig. 1F)
foram necessárias para a identificação da
espécie, concordando com os resultados
encontrados por Araujo & Costa (2007)
para a família.

A amostra de número quatro da
Policia Civil que tem como principal
característica para a identificação do
gênero, raios largos (Fig. 1G-H), distintos
a olho nu em todas as faces e com um
conteúdo alaranjado não identificado, trata-
se de Rapanea sp. (Myrsinaceae). Segundo
Mainieri (1983) isso caracteriza o gênero,
mas a falta de estudos do lenho com este
gênero não possibilitou determinar o
epíteto específico.

A amostra do IBAMA reconhecida
como Cariniana micrantha Ducke
(Lecythidaceae) apresentou macro
características simples de identificação
como, grandes canais de secreção
conhecidos como nódias e parênquima
variando de reticulado a escalariforme,
visíveis a olho nu (Fig. 1I). Ha presença de
poros pequenos a médios, solitários ou
múltiplos, placa de perfuração simples,
parênquima reticulado, tilose também

foram descritas para outras espécies do gênero
por Mainieri (1983).

Das espécies encontradas no estudo,
quatro têm o Estado e principalmente o bioma
Cerrado como área de ocorrência. Os
resultados demonstram a grande importância
desta linha de pesquisa para Mato Grosso do
Sul, tendo em vista que este é rota do
transporte madeireiro e grande produtor de
carvão vegetal.
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F
iguras 1. A-C Styrax sp. A-B. Secção transversal. B. Detalhe dos tipos de parênquimas.
C.Secção tangencial. Placa de perfuração escalariforme. D. Curatella americana L.. Secção
transversal. E-F. Magonia pubescens A.St-Hil.. E. Secção transversal. F. Secção tangencial.
Fibra septada. G-H. Rapanea sp. G. Plano transversal. H. Secção Transversal. I. Cariniana
micrantha Ducke.. Secção transversal. ad, Parênquima apotraqueal difuso em agregados; cc,
camada de crescimento; cs, canal secretor; pe, parênquima paratraqueal escasso; pr, parênquima
reticulado; ti, tilos. Figs. 1A, 1B, 1C, 1D, 1H, 1I = 100 µm; Figs. 1E, 1G = 50 µm. Fig. 1F =
1mm


