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A Serra da Jiboia está localizada em uma zona de transição entre os Biomas Caatinga 
e Mata Atlântica. Sua flora é formada por representantes de hepáticas, epífitas e 
plantas arbustivas e arbóreas que são de interesse para estudos de propriedade 
física (densidade) e análises das fibras do lenho, como parâmetros importantes 
para qualificação da madeira e sua aplicação para papel e energia. Sendo assim, com 
o objetivo de identificar o potencial madeireiro dessas regiões, através da análise 
física e microscópica da madeira, foram estudadas as seguintes espécies: 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Bowdichia virgilioides Kunth, Libidibia 
ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz, Mimosa arenosa (Willd.) Poir, Mimosa tenuiflora 
(Willd.) Poir, Parapiptadenia blanchetii (Benth.) Vaz & MP Lima, Poecilanthe ulei 
(Harms.) Arroio & Rudd, Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz, 
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Mata, Stryphodendron pulcherrimum (Willd.) 
Hochr. e Tachigali densiflora (Benth.) L. G. Silva & H. C. Lima e O material vegetal 
foi coletado nos municípios de Elísio Medrado e Santa Teresinha na Serra da Jiboia, 
Bahia. Para a determinação da densidade, pequenos blocos de 0,5 cm3 foram aferidos 
em balança analítica. Para análise microscópica, as seções transversal, longitudinal 
tangencial e radial de madeira foram fervidas, cortadas no micrótomo de deslize, 
clarificadas em hipoclorito de sódio, lavadas e desidratados em série alcoólica (50% -
100%). A lâmina permanente foi montada com bálsamo do Canadá sintético. Para 
confecção do macerado,colocou-se lascas de madeira no peróxido de hidrogênio e 
ácido acético glacial, e em seguida corado em Safranina alcoólica (1%). As espécies 
Anadenanthera colubrina (0,80 g/cm³), Bowdichia virgilioides (0,96 g/cm³), Libidibia 
ferrea (0,89 g/cm³), Mimosa arenosa (0,89 g/cm³), Mimosa tenuiflora (0,97g/cm³), 
Parapiptadenia blanchetii (0,98 g/cm³), Poecilanthe ulei (0,86 g/cm³), Poincianella 
pyramidalis (0,90 g/cm³) e Tachigali densiflora (0,65 g/cm³), apresentaram alta 
densidade e fração parede altas variando entre 56% a 80%, enquanto que 
Schizolobium parahyba e Stryphodendron pulcherrimum, baixa densidade, sendo 0,31 
g/cm³ e 0,53 g/cm³, respectivamente. Estas últimas foram qualificadas como 
excelentes para produção de papel, enquanto que as demais espécies foram 
qualificadas como excelentes para geração de energia como carvão e lenha( FAPESB: 
PET 0039/2012. ) 
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