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É comum a comercialização de madeiras através da semelhança externa entre
 elas, onde o uso da nomenclatura popular não ajuda na correta identificação das
 espécies, pois esta varia de acordo com a região, língua ou época. Portanto a
 classificação exata da espécie é de extrema importância, visto que é possível o
 engano no comercio, seja ele involuntário ou proposital. Sob o nome de sucupira
 são vendidas na região amazônica as madeiras dos gêneros Bowdichia Kunth e
 Diplotropis Benth., ambas da família Fabaceae, isto facilita o processo de erosão
 genética, onde uma espécie pode estar sendo mais explorada do que outra.
 Nesta pesquisa as espécies de Bowdichia nitida Spruce ex Benth., Diplotropis
 brasiliensis Benth., Diplotropis martiusii Benth., Diplotropis purpurea (Rich.)
 Amshoff e Diplotropis racemosa (Hochne) Amshoff foram coletadas do acervo da
 Xiloteca Walter Alberto Egler do Museu Paraense Emilio Goeldi para a analise
 macroscópica de suas madeiras em uma lupa conta-fios com lente de 10x de
 aumento. Com relação ao parênquima axial a D. brasiliensis possui vasicêntrico,
 D. martiusii e D. purpurea apresentam aliforme losangular, D. racemosa possui
 aliforme losangular e vasicêntrico e B. nitida tem aliforme losangular e marginal.
 Quanto ao conteúdo dos vasos D. brasiliensis e D. purpurea apresentam alguns
 vasos totalmente obstruídos com substância de cor amarela; já B. nitida, D.
 racemosa e D. martiusii tem conteúdo ausente. A espécie B. nitida foi a única a
 apresentar estratificação nos raios. Com base nos dados obtidos, conclui-se que
 estas madeiras apresentam diferenças anatômicas observáveis
 macroscopicamente para auxiliar na sua identificação, contudo ressalta-se a
 importância de levar este estudo ao nível microscópico para determinação de
 suas particularidades anatômicas e propriedades tecnológicas.
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