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As madeiras de Mimosa L. são  de grande importância econômica na caatinga nordestina. Nos

municípios de Serra Talhada e Sertânia no estado de Pernambuco as madeiras de Mimosa

ophthalmocentra Mart. ex Benth. (jurema-branca) e Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema-

preta), são utilizadas para lenha e carvão, existindo o risco de uso desordenado e

consequentemente o desaparecimento das mesmas. Este trabalho objetivou apresentar novos

dados referentes à anatomia e densidade básica da madeira das duas espécies, contribuir para

a delimitação taxonômica das mesmas, identificar caracteres anatômicos do lenho

relacionando-os com o ambiente caatinga, e apresentar o potencial energético que elas

possuem. O estudo anatômico e a determinação da densidade do lenho foram realizados com

cinco amostras de cada espécie ao nível do DAP (1,30 m) e em dois galhos com diferentes

diâmetros, de indivíduos dos municípios de Serra Talhada e Sertânia, Pernambuco, Brasil. As

amostras de madeiras encontram-se na xiloteca do IBIO/UFBA, números 0051, 0051, 0052,

0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065. As análises das amostras seguiram os métodos

usualmente empregados em estudo de anatomia de madeiras. As espécies apresentaram

distinção expressa através do tipo de casca, coloração do cerne e do alburno, além das

características diferentes nos seus lenhos. Mimosa ophthalmocentra apresentou camadas de

crescimento distintas, constituídas por linhas de parênquima contendo cristais, parênquima

escasso e menor quantidade de raios. Já Mimosa tenuiflora apresentou camada de crescimento

distinta, porém sem cristais, parênquima axial vasicêntrico, em faixas e em confluência, e

maior percentagem de raios. Ambas exibiram alguns elementos do lenho com as

características anatômicas comuns às diversas espécies do gênero Mimosa, contribuindo

assim, para a taxonomia do gênero. Pelos parâmetros anatômicos do lenho e pela elevada

densidade básica (>0,84 g/cm3), concluiu-se que as duas espécies apresentaram perspectivas

seguras para a produção de álcool combustível e carvão vegetal desde a fase de lenho juvenil.
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