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As espécies da família Burseraceae conhecidas popularmente como Breu são geralmente
confundidas entre si devido à grande semelhança de suas madeiras, o que dificulta o
monitoramento de sua exploração. Este trabalho tem como objetivo analisar a estrutura anatômica
do lenho de espécies comerciais desta família, para subsidiar análises taxonômicas e auxiliar na
sua identificação. Foram analisadas  oito espécies com importância madeireira provenientes da
Região Amazônica, estados do Amazonas, Pará e Maranhão: Dacryodes belemensis Cuatrec.;
Dacryodes chimantensis Stem & Maguire; Protium heptaphyllum (Aubl.) March; Protium
tenuifolium (Engl.) Engl.; Tetragastris altissima (Aubl.) Swartz; Tetragastris panamensis (Engl.)
O. Kuntze; Trattinickia burseraefolia (Mart.) Willd.; Trattinickia rhoifolia Willd. previamente
identificadas pelo material botânico que foi depositado em herbários. O material lenhoso
analisado foi retirado do tronco, na altura do peito. Foram analisados até três indivíduos por
espécie. As análises macroscópicas foram realizadas em corpos de prova orientados nos planos
transversal, longitudinal tangencial e longitudinal radial. As análises microscópicas foram feitas
em lâminas obtidas dos blocos utilizados para análise macroscópica, de acordo com as técnicas
usuais para anatomia de madeira. As contagens, mensurações, fotomacrografias e
fotomicrografias foram feitas utilizando o programa IMAGE PRO PLUS 4.5. A estrutura
anatômica da madeira das espécies analisadas é muito semelhante. Possuem poros pequenos e
médios, predominantemente solitários, pontoações intervasculares poligonais, parênquima
paratraqueal escasso, vasicêntrico irregular e em algumas espécies aliforme. As fibras são
septadas em todas as espécies analisadas. Possuem raios multisseriados heterocelulares e
unisseriados homocelulares e heterocelulares. No gênero Tetragastris foram observados canais
radiais conspícuos. A distinção das espécies entre si foi feita pelas inclusões minerais nas células
do xilema secundário. As espécies dos gêneros Dacryodes e Trattinickia destacam-se pela
presença de corpos silicosos nos raios, enquanto que, Trattinickia rhoifolia e as espécies dos
gêneros Protium e Tetragastris destacam-se pela presença de cristais prismáticos em células do
raio. A partir dos dados analisados foi elaborada uma chave de identificação.
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