
CATÁLOGO DOS CARACTERES MACRO E MICROMÉTRICOS PARA
IDENTIFICAÇÃO DAS MADEIRAS UTILIZADAS NO COMÉRCIO DE

SALVADOR-BAHIA.

Marcelo dos Santos Silva1; Mirian Nunes França do Carmo1; Andressa Fragoso Pitombo1;
Luísa Carvalho Andrade1; Eduardo Reis de Carvalho1; Daniel França da Silva1; Fernanda
Aparecida Pena1; Lazaro Benedito da Silva2; Mário Mendonça de Oliveira3.
(marcelss@hotmail.com).

1Estagiários e 2Professor do LIMB, Departamento de Botânica do Instituto de Biologia da
Universidade Federal da Bahia; 3 Professor do NTPR, Escola Politécnica da Universidade
Federal da Bahia.

O Departamento de Botânica da UFBA, mais especificamente o Laboratório de Anatomia de
Madeiras, tem sido solicitado para identificar amostras de madeiras, algumas vezes pela
Polícia Técnica, outras por madeireiras ou técnicos na área de engenharia, arquitetura. Isto
estimulou que a partir do ano de 2007 fosse implementada uma rotina de identificação macro
e micrométrica das madeiras utilizadas no comércio de Salvador-Bahia. A partir do material
analisado objetivou-se produzir um catálogo com os dados macro e microscópicos a fim de
subsidiar a comunidade interessada, bem como formar estudantes de graduação nesta prática
de identificação. Além disso, subsidiar no reconhecimento de madeiras que são liberadas para
utilização comercial, impedindo assim o uso indevido das espécies nativas, especialmente
aquelas ameaçadas de extinção. Coletaram-se amostras de madeiras comercializadas em
madeireiras de Salvador e região metropolitana. Fizeram-se tratamentos das mesmas
utilizando-se lixas de gramatura 80, 100 e 150, para tornar visível a estrutura macroscópica.
Para identificação das amostras analisaram-se, com auxílio de lupa manual 10X em sentido
transversal, a distribuição dos vasos, presença de parênquima e arrumação dos mesmos. Para
a análise microscópica procedeu-se conforme rotina de laboratório de anatomia de madeiras.
Os resultados seguiram as normas da COPANT e IAWA. As 30 espécies, distribuídas em 13
famílias, são identificadas pelos nomes vulgares, científico, família botânica, seus caracteres
macro e microscópicos, bem como fotomicrografias. Observou-se que os vasos variam em
comprimento de muito curtos em pau-roxo (284µm, Peltogyne recifensis Ducke -
Caesalpiniaceae) e Angelim-da-mata (204 µm, Hymenolobium sp. - Fabaceae), até
extremamente longos em louro-canela (1072 µm, Ocotea cymbarum H.B.K.- Lauraceae) e
pítia (934 µm, Euxylophora paraensis-Rutaceae); em freqüência de muito poucos em tauari
(2, Couratari oblongifolia Ducke & R. Kunth -Lecythidaceae) a numerosos em pau-roxo (17).
Em dez espécies foram encontradas fibras muito longas, variando de 2,19mm em sucupira-
amarela (Ferreirea spectabilis Fr. Allem-Fabaceae) até 3,15mm em cardeiro (Scleronema
micranthum Ducke - Bombacaceae). O catálogo será publicado na página da Universidade
Federal da Bahia (www.catalogodemadeira.ufba.br).
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