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O gênero Sclerolobium Vogel apresenta grande potencial para reflorestamentos na
Amazônia, devido ao rápido crescimento, além de ter características apropriadas para a
produção de energia. Entretanto, existem dúvidas em relação as suas características
anatômicas, ocasionando erros na identificação dessas madeiras. Com isso, o objetivo deste
trabalho é contribuir para o conhecimento científico de espécies madeireiras amazônicas e
procurar amenizar os equívocos que acontecem com a identificação das espécies que são
comercializadas. As espécies analisadas foram S. melanocarpum Ducke, S. froesii Pires, S.
paniculatum Vogel, S. setiferum Ducke, S. paraense Huber, S. tinctorium Bent. var.
tinctorium e S. reticulosum Dwyer. Para atingir o objetivo proposto as descrições
anatômicas seguiram as metodologias tradicionais usadas para estudos em anatomia da
madeira, além da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e raios-X. Através da análise
dos resultados conclui-se que todas as sete espécies apresentam raios unisseriados e corpo
de raio homogêneo constituído de células procumbentes, com exceção das espécies S.
froesii Pires e S. melanocarpum Ducke, que apresentaram corpo de raio heterogêneo
constituído de células procumbentes e quadradas.  As sete espécies apresentam dois tipos
de parênquima, sendo o parênquima vasicêntrico presente em todas as espécies, com
exceção do S. froesii Pires e S. reticulosum Dwyer que apresentam parênquima escasso,
unilateral e aliforme, confluente respectivamente Todas as espécies apresentam poros
múltiplos, com exceção de S. froesii Pires e S. tinctorium Benth. var. tinctorium que
apresentam poros solitários. Predominando nas espécies poros em arranjo radial, exceto em
S. melanocarpum Ducke, que apresenta arranjo tangencial e S. tinctorium Benth. var.
tinctorium que não apresenta arranjo. S. froesii Pires foi a única espécie que apresentou
floema incluso e cristais de carbonato de cálcio detectado através do EDS. Com base nos
dados obtidos contatou-se que as espécies com maior variação anatômica foram S. froesii
Pires, S. melanocarpum Ducke e S. tinctorium Benth. var. tinctorium.(CNPq)
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