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RESUMO

 CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DA MADEIRA DE 12
 ESPÉCIES DE Cassia L. (Leguminosae) DO ACERVO DA XILOTECA DA
 EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL.

Olívia Pereira LOPES (1)

Joaquim Ivanir GOMES (2)

A família Leguminosae é vasta e possui uma relevante importância comercial,
 principalmente para produção de madeiras utilizadas na marcenaria, movelaria e
 construções em geral. Essa família está dividida em três subfamílias
 (Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae), com mais de 19.000 espécies
 distribuídas em 727 gêneros, sendo boa parte desses táxons pertencentes à flora
 brasileira. Na subfamília Caesalpinioideae destaca-se o gênero Cassia L. com
 mais de 600 espécies e, na Xiloteca da Embrapa Amazônia Oriental, estão
 registradas 12 espécies desse gênero, com 41 amostras; essas espécies foram
 cuidadosamente analisadas para composição deste estudo, envolvendo o
 aspecto macroscópico da madeira (10X).  Com base nas observações desses
 espécimes foram descritas as principais características, utilizando-se técnicas
 comumente usadas em anatomia macroscópica da madeira. As características
 observadas foram: poros visíveis a pouco visíveis a olho nu, solitários e/ou
 múltiplos de 2-3; parênquima axial associado aos poros, podendo apresentar-se
 como confluente, aliforme e/ou vasicêntrico, além da presença ou não de
 parênquima marginal associado às camadas de crescimento; raios visíveis
 apenas sob lente no plano transversal e não apresentam estratificação no plano
 tangencial. Vale ressaltar que embora o estudo anatômico macroscópico seja um
 elemento importante no contexto da identificação e descrição de espécies desse
 gênero torna-se necessário, muitas vezes, uma análise microscópica, para evitar
 que espécies aparentemente idênticas sejam erroneamente identificadas e ou
 descritas.
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