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A espécie humana busca incessantemente ampliar a exploração ambiental para
benefícios próprios alcançando o limite da sustentabilidade ambiental. Órgãos públicos como
IBAMA, Polícia Civil e outros, ajudam a minimizar a exploração ilegal por meio das
fiscalizações. A anatomia de madeira fornece características importantes para a identificação
de várias espécies, e o trabalho objetivou identificar as espécies madeireiras interceptadas de
carregamentos duvidosos nos postos de fiscalização do Estado. Cinco amostras foram
oferecidas pelos órgãos competentes de fiscalização, resultado de apreensões de
carregamentos duvidosos e falta de conhecimento para a identificação no campo. A
confirmação das amostras recebidas foi realizada utilizando bibliografia pertinente e o acervo
da Xiloteca Dr. Calvino Mainieri. Para a preparação do material, técnicas usuais de anatomia
da madeira foram realizadas e as descrições anatômicas do xilema seguiram a terminologia
recomendada pela International Association of Wood Anatomists. O estudo encontrou Styrax
sp. com características peculiares, anéis de crescimento visíveis a olho nu, agrupamentos
radiais dos vasos e porosidade difusa. Curatella americana L. foi outra espécie encontrada.
Raios largos visíveis em todos os planos, poros abundantes e solitários são características de
fácil identificação macroscópica da espécie. Outra espécie encontrada foi Magonia pubescens
A.St-Hil., a análise microscópica foi indispensável para a identificação desta amostra. Poros
pequenos, circunferência dos vasos de circular a elípticas, fibras com pontoações areoladas e
septos, foram às particularidades encontradas para esta espécie. Uma característica muito
peculiar para Rapanea sp. é a presença de raios largos distintos a olho nu em todas as faces e
com um conteúdo alaranjado não identificado. A última espécie encontrada no trabalho foi
Cariniana micrantha Ducke com canais de secreção conhecidos como nódias e parênquima
variando de reticulado a escalariforme, visíveis a olho nu. Quatro espécies têm Mato Grosso
do Sul e principalmente o bioma Cerrado, como área de ocorrência. Portanto, os resultados
demonstram a grande importância da pesquisa, haja vista que, o Estado é rota do transporte
madeireiro e grande produtor de carvão vegetal.
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