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Na atividade de manejo de florestas nativas na Amazônia, o corte das lianas (cipós) é 
uma atividade pré exploratória muito importante, e com isso há um descarte desse 
vegetal sem nenhum procedimento de aproveitamento do mesmo. Um dos entraves está 
na identificação cientifica correta dos indivíduos, em virtude desse hábito ter espécies 
em diversas famílias botânicas. Aliado a essa questão, a indicação de outras fibras 
vegetais para a fabricação de papel e celulose, desponta como uma alternativa 
promissora para melhor utilização dos recursos renováveis disponíveis nas florestas, 
principalmente na Amazônia. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi 
caracterizar anatomicamente as fibras de nove espécies de lianas de Fabaceae (Bauhinia 
rutilans Spruce ex Benth, B. platycalyx Benth., Deguelia negrensis (Benth.) Taub., D. 
rariflora (Benth), D. sp., Machaerium ferox (Benth.) Ducke., M. macrophyllum Benth., 
M. madeirense Pittier. e M. multifoliolatum Ducke) e verificar a potencialidade do 
aproveitamento destas na fabricação de papel além de apresentar ferramenta de 
identificação das mesmas. Para isso, foi aplicada a técnica de maceração e mensuradas 
as dimensões das fibras, onde calculou-se o índice de enfeltramento, fração parede, 
coeficiente de flexibilidade e índice de Runkel e submetidos à análise de comparação 
de média a nível de α=5% de significância. As espécies apresentam o comprimento 
variando de 617,60 µm a 1152,46 µm, largura de 14,39 µm a 10,58 µm, espessura de 
2,49 µm a 4,94 µm, quanto aos índices, as espécies apresentaram valores médios 76,81, 
57,45, 42,55, 1,81 para índice de enfeltramento, fração parede, coeficiente de 
flexibilidade e índice de Runkel, respectivamente. Estatisticamente, não houve 
diferenças em nível de espécies, somente a formação de grupos para cada parâmetro 
analisado. Analisando os resultados obtidos em conjunto, pode-se concluir que somente 
Machaerium ferox (Benth.) Ducke e Machaerium madeirense Pittier seriam indicadas 
para tal finalidade. Quanto à identificação dos táxons por parâmetros biométricos é 
possível a identificação somente em nível de gênero. Recomenda-se outros trabalhos 
de produção e tecnologia para consolidação desse pré-diagnóstico. 


