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RESUMO

ANATOMIA COMPARATIVA DA MADEIRA DE Cordia goeldiana Huber, Cordia
 bicolor A.DC E Cordia exaltata Lam. (Boraginaceae).
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As espécies do gênero Cordia, pertencente à família boraginaceae, são
 encontradas principalmente na Amazônia e em regiões litorâneas do País, com o
 nome vulgar Freijó. A madeira de Freijó tem apresentado demanda crescente no
 mercado internacional, além de ser muito utilizada na confecção de móveis finos
 e construções civis, em função de suas propriedades físico-mecânicas, secagem
 e trabalhabilidade boas, tonalidade da cor e durabilidade moderada que conferem
 aos produtos beleza, estabilidade e qualidade. Apesar de o gênero Cordia conter
 variadas espécies, poucos estudos são encontrados na literatura para as
 espécies desse gênero. Dessa forma, o presente trabalho visa contribuir para o
 conhecimento da anatomia da madeira de três espécies: Cordia goeldiana Huber,
 Cordia bicolor A.DC e Cordia exaltata Lam. O estudo foi desenvolvido sobre
 imagens capturadas, com o auxiíio de um sistema de análise de imagem, em
 lâminas permanentes devidamente identificadas, dos planos transversal,
 longitudinal e tangencial da madeira. Foi feita uma analise comparativa dos
 diversos elementos anatômicos: vasos, parênquima axial e radial. Os resultados
 demonstram que os vasos das três espécies são arredondados, solitários,
 dispostos de modo difuso e uniforme, salvo em C. exaltata que se mostra difuso
 não uniforme, além disso, a frequência de vasos/mm² é alta em C. goeldiana e C.
 exaltata, média de 5 e 4 vasos/mm², respectivamente, sendo menor em relação a
 C. bicolor a qual tem média de apenas 2 vasos/mm². O parênquima axial mostra-
se paratraqueal aliforme confluente para as três espécies, sendo ainda
 vasicêntrico escasso em C. exaltata e vasicêntrico para C. goeldiana. Os raios
 das espécies apresentaram-se multisseriados e homogêneos, com exceção na
 espécie C. goeldiana, que se mostrou heterogêneo com fileiras marginais
 constituídas por células eretas e quadradas. Além disso, as espécies C.
 goeldiana e C. exaltata apresentaram células envolventes em sua constituição.
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