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Apeiba albiflora Aubl é uma espécie pioneira de crescimento rápido, com folhas grandes e
pilosas, exclusiva da mata atlântica, possui flores brancas e perfumadas. A madeira possui
baixa densidade, sendo utilizada na fabricação de jangadas e papel. Este   trabalho tem o
objetivo de descrever a anatomia da madeira de A albiflora. O material botânico foi
coletado no Arboretum da Universidade Federal de Alagoas. As secções histológicas foram
efetuadas á mão livre nos sentidos transversal, longitudinal radial e longitudinal tangencial.
Posteriormente as secções passaram por uma solução de hipoclorito de sódio a 10%, a
partir do produto comercial, por alguns minutos para clarificação dos tecidos, em seguida
lavada por três vezes em água destilada e corada com safranina. O material foi retirado de
um individuo com 6 anos de idade, 4m de altura e 40cm de diâmetro. Os vasos  possuem
lume de tamanho  médio á grande, sendo predominante o lume grande. Ocorre vasos
solitários( 65%), múltiplos de 2 vasos( 29%), múltiplos de 3 e 4 vasos (7%)  e de 5 vasos
(0,6%). Os vasos solitários  em secção transversal possuem lume de formato circular, os
vasos múltiplos possuem formato e tamanho variado, sendo em fileiras ou aglomerados de
contorno circular. Ocorre poucos vasos por mm² e  possuem distribuição difusa. Em
secção longitudinal possuem pontuações intervasculares areoladas, alternas, tamanho muito
pequeno, forma circular e oval, guarnecidas, com fenda retangular e exclusa. As camadas
de crescimento são bem visíveis, sendo delimitadas por anéis de fibras de 4 a 30 células de
largura. Os ductos localizam-se na medula, possuem lume grande de formato circular e
liberam grande quantidade de mucilagem quando seccionados. O parênquima axial é
apotraqueal.  As células radiais em secção longitudinal possuem pontuações simples, de
formato circular e oval. Os raios são unisseriados (65%), bisseriados (8%), trisseriados
(19%) e tetrasseriados (8%), possuem formato circular, quadrado e triangular, não são
estratificados e ocorrem raios fusionados. O  comprimento dos raios varia muito, desde
curtos á longos. Em secção tangencial radial são heterogêneos. As  fibras libriformes  não
são abundantes .


