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RESUMO: O mercado de produtos madeireiros está cada vez mais exigente em relação a 

qualidade final dos produtos e a indústria tem despendido esforços na elaboração de 

estratégias visando otimizar a produção de produtos de madeira de qualidade uniforme e a 

custos reduzidos. Os plantios em consórcio têm sido indicados como uma opção sustentável 

para a produção de matéria-prima ligno-celulósica adequada para atender esse mercado. No 

entanto, ainda não se conhece em que extensão a densidade de plantio afeta as características 

anatômicas da madeira. Assim, este estudo teve como objetivo investigar a influência do 

espaçamento de plantio na variação dos elementos anatômicos da madeira de árvores 

cultivadas em monocultivo e em consórcio. Para isso, dez discos de Acacia mangium 

retirados a 1.3 metros do solo provenientes de plantios monoespecificos e de plantios 

consorciados foram analisados. A espessura da parede celular, comprimento de fibra, 

diâmetro de lúmen e a frequência e diâmetro dos poros das madeiras dos discos foram 

mensurados. Os resultados indicaram que as árvores plantadas em consórcio produzem 

madeira com maiores diâmetro de poro e comprimento de fibra do que aquelas plantadas em 

monocultivo. No entanto, a espessura da parede celular da madeira de Acacia cultivada em 

monocultura foi menor. O espaçamento de plantio exerceu grande influência sobre as 

características tecnológicas da madeira de Acacia. 

Palavras-chave: Clone. Plantio misto. Frequência de vasos. Espessura da parede. Diâmetro 

de poros. 

 

ABSTRACT: The market and the wood products industry is increasingly demanding as the 

final product quality, as well as strategies to optimize production, generating uniform quality 

wood and at reduced costs. Consortium in the plantations has been indicated as a sustainable 

option for the production of ligno-cellulosic feedstock to meet the forest products market. 

However, it is still unknown to what extent the plant density affects the anatomical 

characteristics of the wood. This study aimed to investigate the influence of planting density 

on the variation in the anatomical elements of wood from trees grown in monoculture and 

intercropping. For this, the timber ten matrices from Acacia mangium plantation monospecific 

and mixed stands were measured at the cell wall thickness, fiber length, lumen diameter and 

pore size and frequency. The results indicated that trees planted in consortium produce wood 

with pore diameter and fiber length with values greater than those planted in monoculture in 
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Acacia. The thickness of the cell wall of wood Acacia grown in monoculture was lower. 

Planting density exerted great influence on the technological characteristics of Acacia wood. 

KEYWORDS: Clone. Mixed planting. Frequency vessels. Wall thickness. Diameter. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A madeira é um material natural, variável e biodegradável e para que seja usada como matéria 

prima em inúmeras aplicações industriais da forma mais racional, suas propriedades precisam 

ser avaliadas. As florestas plantadas devem atender ao mercado consumidor de madeira, 

contribuindo para a economia nacional, pois geram matéria-prima estratégica para exportação 

(ABRAF, 2010).  

As indústrias de base florestal, como as serrarias, siderúrgicas a carvão vegetal e fábricas de 

celulose e papel dependem de madeira com características químicas, físicas, mecânicas e 

anatômicas apropriadas para cada utilização (REDAÇÃO AMBIENTE BRASIL, 2002). 

É em busca pela melhoria do produto final, bem como o desenvolvimento de processos mais 

eficientes, que as pesquisas em torno das plantações têm sido desenvolvidas desde a muda 

clonal até a árvore adulta, levando em conta as condições ambientais, os tratos silviculturas e 

o manejo, fatores determinantes para a qualidade da madeira.  

Em tempos de sustentabilidade também deve ser levado em consideração soluções para 

diminuir impactos ambientais, aumentar a produtividade e otimizar a produção. É com essa 

perspectiva que os sistemas de plantio consorciado surgiram. Neste sistema, o plantio de 

espécies diferentes em uma mesma área é capaz de gerar rotatividade nas colheitas e 

benefícios ao solo e ao desenvolvimento das plantas. 

É sabido que os espaçamentos reduzidos, como os adotados em monocultivos induzem maior 

competição entre as árvores (SCOLFORO, 1998). Baseado neste conceito é de se esperar que 

ocorram modificações na estrutura anatômica das madeiras visando melhor adaptação da 

madeira para situação de competição por água, nutrientes e luz (Zobel e Van Buijtenen 1989). 

As possíveis alterações anatômicas são determinantes para a estrutura anatômica da madeira 

gerando grande impacto em diversas formas de uso. 

A indústria de produtos madeireiros está cada vez mais exigente quanto a qualidade final dos 

produtos, bem como as estratégias para otimizar a produção, gerando madeira com 

características apropriadas e a redução de custos. Os plantios consorciados têm sido indicados 

como uma opção sustentável para o atendimento desse mercado com demanda crescente por 

matéria prima de qualidade. 

Os caracteres anatômicos da madeira são importantes pois influenciam na densidade e 

resistência mecânica (Kollmann e Coté, 1986). No entanto, a extensão com que a densidade 

de plantio afeta as características anatômicas da madeira ainda não é totalmente entendida e 

estudos que visem entender melhor a influência do espaçamento de plantio na qualidade da 

madeira são de importância. 
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Assim, o objetivo geral deste estudo foi determinar se a densidade de plantio influencia na 

variação dos elementos anatômicos da madeira da espécie Acacia mangium Willd. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo e tratamentos 

O experimento foi implantado em janeiro de 2009 no Instituto de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Minas Gerais, em Montes Claros (coordenadas 16°40’4,52" de 

latitude sul e 43°50’39,70’’ de latitude oeste, a 598 metros de altitude). O clima, é Aw-

Tropical de Savana, caracterizado por temperaturas anuais elevadas e regime chuvoso 

marcado por duas estações bem definidas, de verão chuvoso e de inverno seco (KÖPPEN; 

GEIGER, 1928). O solo é do tipo argissolo vermelho amarelo eutrófico (EMBRAPA SOLOS, 

2006).O espaçamento no sistema monoespecífico foi de 2 m x 3 m e no plantio misto foi de 2 

m x 10 m.  

Seleção das árvores 

Para a realização desse estudo, foram selecionadas 10 árvores de Acacia mangium, sendo 5 de 

cada espécie/tipo de plantio. A seleção das mesmas foi feita com base no fuste retilíneo e que 

não apresentaram doenças visíveis. Os indivíduos selecionados foram abatidos em agosto de 

2013, quando o plantio completou 4 anos e seis meses.  

Amostragem 

Após serem abatidas, retirou-se um disco de 30 mm de espessura a 1,3 metros do solo. Os 

discos foram devidamente identificados e colocados em sacos plásticos, para que fossem 

transportados e posteriormente processados em laboratório. Os discos foram divididos em 

quatro cunhas livres de defeitos, sendo que a partir de duas cunhas opostas foram retirados 

diametralmente os corpos-de-prova utilizados para análise anatômica, conforme descrito em 

ROLDÃO (2013). 

Caracterização anatômica da madeira 

Para o estudo da descrição anatômica da madeira foram realizados cortes histológicos com o 

auxílio de um micrótomo de deslizamento. As posições de corte foram: tangencial, radial e 

transversal. Para preparação das lâminas os corpos-de-prova ficaram imersos em água por 24h 

e posteriormente foram colocados em panela de pressão com água e glicerina por 15 minutos, 

para amolecer a madeira. 

A madeira foi altoclavada para amolecer e permitir a retirada de cortes finos (27 μm). Com o 

uso de um micrótomo, deslizante de mesa, foram feitos os cortes e lâminas semipermanentes, 

armazenados com glicerina durante o processo de medição. 

Após obtenção dos cortes eles foram colocados em água sanitária até ficarem bem claros, em 

seguida em água destilada para remover os vestígios da água sanitária. Alguns cortes foram 

corados com safranina e passados por uma série alcoólica hidratada da menor concentração 

(20%) até álcool etílico absoluto com a finalidade de eliminar o excesso de corantes e 
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desidratá-los (JOHANSEN, 1945). As lâminas foram montadas com os cortes corados e não 

corados e fixadas com Entelan cobrindo-as com lamínula. 

As descrições anatômicas das madeiras e lâminas em relação ao seu estudo macroscópicos e 

microscópico (número, tamanho e quantidade dos elementos celulares) foram realizadas 

conforme o procedimento estabelecido no IAWA (1989). A captura das imagens das lâminas 

foi realizada por meio de uma câmara de captura de imagem acoplada a um microscópio ótico 

Ken-A Vision modelo TT-1010, sendo que para as descrições anatômicas das lâminas de 

madeiras foi utilizado o software específico WinCellPro, de concepção canadense – 

RegentInstruments. 

Para realizar as medições de diâmetro de fibras, espessura da parede e comprimento de fibras, 

foram retirados pequenos fragmentos de madeira e colocados em solução macerante de 

peróxido de hidrogênio e ácido acético 1 N, na proporção de 1:1, acondicionado em estufa em 

temperatura a 60°C por 48h até a individualização das fibras (FRANKLIN, 1945). Após esse 

período as fibras foram lavadas em água corrente, coradas com safranina diluída e montadas 

em laminas histológicas. Foram preparadas as lâminas provisórias para efetuarem as medições 

em microscópio óptico adaptados com ocular micrométrica e uma lâmina com escala 

graduada de 1 mm. 

As medidas morfológicas gerais quantificadas foram: área total do vaso e da célula (%), área 

total da parede (%), número de células e vasos, comprimento médio da célula e do vaso, 

espessura média da célula e do vaso, área média da célula e do vaso.  

As medidas morfológicas individuais quantificadas foram: comprimento, espessura, área, 

comprimento da célula/espessura da parede.Cada lâmina possuía três repetições do corte 

transversal. Para cada parâmetro foram feitas 30 mensurações por lâmina (sendo 10 em cada 

amostra do corte transversal). Para medir a frequência dos vasos, as lâminas foram analisadas 

na objetiva de 10x de aumento e cada corte foi percorrido no sentido anti-horário para que 

fossem vistos partes diferentes do corte. Foi contada a quantidade de vasos que se 

enquadravam no quadro referencial, que possui 10cm x 10cm. Para melhor organização dos 

dados uma tabela auxiliar foi montada enquadrando o tipo de poro (solitários, geminados ou 

múltiplos) e a quantidade (IAWA, 1989). Para determinação do diâmetro dos vasos foram 

feitas duas medições em direções opostas e calculou-se a média dos valores das duas leituras. 

Para vasos geminados ou múltiplos, cada unidade foi medida individualmente (IAWA,1989). 

Os vasos foram escolhidos ao acaso incluindo os mais diversos tamanhos encontrados nos 

cortes. 

Lâminas provisórias foram confeccionadas para visualização do macerado de fibras. O 

comprimento das fibras foi medido por meio de observação em microscópio de luz usando a 

lente objetiva de 10x. O comprimento médio foi calculado a partir da observação de 30 fibras 

por amostra.A espessura de parede das fibras foi medida por meio da observação de 30 fibras 

por amostra por meio da lente objetiva de 40x de aumento a partir do material macerado. 
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Análise dos resultados 

O programa estatístico “SPSS Statistics v.19” foi utilizado para determinação das estatísticas 

descritivas e teste de média. Foram considerados os seguintes tratamentos: T1= cultivo misto 

de Acacia; T2 = cultivo monoespecífico de Acacia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Variabilidade anatômica  

Os valores médios, desvio padrão, mínimos, máximos para os parâmetros anatômicos 

avaliados da espécie Acacia mangium cultivada em consórcio e em monocultivo encontram-

se na Tabela 1. Observou-se que a A. mangium cultivada em consórcio (espaçamento 2 m x 

10 m) apresentou valores maiores na maior parte dos parâmetros anatômicos analisados 

quando comparada com o monocultivo (espaçamento 2 m x 3 m), sendo menores apenas os 

valores para espessura de parede e frequência de poros. 

 

Tabela 1 - Estatística descritiva das características anatômicas das madeiras de Acacia 

cultivadas em consórcio (T1) e em monocultivo (T2) 

Consórcio Média Desv. Pad. Min Max N 

DiamPor 133,74 22,02 63,21 196,42 448 

Compfib 789,88 169,89 108,05 1355,83 449 

Largfib 19,884 5,427 9,279 37,849 448 

Lúmen 13,558 5,103 3,540 30,613 449 

EspPar 3,136 0,949 0,720 6,929 446 

FreqPor 9,28 3,33 0,00 23,00 450 

Monocultivo Média Desv. Pad. Min Max N 

DiamPor 119,17 22,89 64,73 205,85 486 

Compfib 744,29 165,61 108,55 1296,20 450 

Largfib 19,198 5,951 7,871 42,062 479 

Lúmen 12,325 6,093 1,719 36,159 479 

EspPar 3,425 1,147 0,000 7,615 478 

FreqPor 11,08 4,45 0,00 28,00 510 

 

Os valores de diâmetro de poros, comprimento de fibras, lúmen, espessura de parede e 

frequência de poros foram considerados diferentes estatisticamente. Na maior parte dos 

parâmetros, os valores médios, foram superiores na acácia consorciada comparada ao 
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monocultivo, exceto para frequência de poros e espessura de parede. Para o parâmetro largura 

das fibras os valores médios foram considerados iguais estatisticamente.  

 

Tabela 2 - Teste de médias das características anatômicas da madeira Acacia plantados em 

consórcio e em monocultivo 

 
Diâmetro 

dos Poro 

Comprimento 

fibras 

Largura 

fibras 
lúmen 

Espessura 

parede 

Frequência 

poros 

Aca cons 133.74a 789.88a 19.88ns 13.56a 3.14b 9.28b 

Aca mono 119.17b 744.29b 19.19ns 12.32b 3.42a 11.08a 

As médias seguidas da mesma letra representam resultados iguais estatisticamente(ρ<0.05) no teste 
comparativo de médias 

 

Na Figura 1, tem-se um gráfico com os resultados de diâmetro de vasos e de freqüência de 

vasos por tratamento. Sendo na espécie Acacia a diferença ainda mais discrepante. Nota-se 

que o tratamento de cultivo em consórcio apresentou maiores diâmetros dos poros. 

Estudo realizado por Antunes (2009) os valores de diâmetro de poros encontrados foram de 

120 a 160µm. Neste estudo o valor médio de diâmetro foi de 133,7µm e 119,2µm para 

consórcio e monocultivo respectivamente. Esses valores são compatíveis com a literatura. 

Em estudo realizado no mesmo plantio experimental que o utilizado neste trabalho, foram 

obtidos os seguintes valores médios de densidade: Acacia 0,51 g cm
-3

 e 0,53 g cm
-3

, 

respectivamente em consórcio e monocultivo (SILVA, 2013). A densidade da madeira têm 

grande relação com a estrutura e arranjo anatômico do lenho (ALZATE, 2004).  

 

 
Figura 1 - Variação do Diâmetro dos vasos e na freqüência de vasos da madeira de Acacia 

cultivada em consórcio e em monocultivo 
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Os valores de frequência dos poros foram maiores nas madeiras de Acacia produzida em 

monocultivo (FIGURA 1). A frequência de vasos na A.mangium segundo a literatura 

encontrada: 4 a 9 vasos/mm
2 
(ANTUNES, 2009). 

 

No presente estudo verificou-se que houve diferença entre os parâmetros anatômicos dos 

tratamentos. Aqueles submetidos ao consórcio e portanto um espaço mais amplo (2 m x 10 m) 

para se desenvolverem, demonstraram ter maior diâmetro dos poros, isso implica uma 

alteração na densidade quando comparada a mesma espécie porém com poros menores.  

Efeito do espaçamento entre árvores na variação radial das características anatômicas 

da madeira 

O espaçamento é uma variável fundamental e decisiva para o uso final da madeira, pois, 

limita ou não, o crescimento da árvore em diâmetro (engrossamento) e altura. Os diferentes 

espaçamentos empregados neste estudo, consórcio, espaçamento 2 m x 10 m e monocultivo, 

espaçamento 2 m x 3 m interferiram de forma significativa nos parâmetros anatômicos: 

diâmetro dos poros, frequência dos poros e comprimento das fibras.  

Os poros são células diretamente ligadas ao transporte de substâncias nutritivas e água 

(EVERT, 2006). Em espaçamentos mais contidos como consórcios, a competição hídrica é 

maior sendo esse um possível fator para que a árvore tenha vasos maiores (maior captação). 

Ao se aumentar o tamanho dos poros a frequência dos mesmos diminui (ALZATE, 2004) 

como visto neste estudo.  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo indicaram que o espaçamento de plantio influencia os parâmetros 

anatômicos da madeira. O diâmetro de vaso e frequência dos poros das madeiras de Acacia 

apresentaram diferenças significativas quando plantadas em consórcio ou em monocultivo. Os 

diâmetros dos poros e o comprimento das fibras dessa madeira são maiores quando cultivadas 

em espaçamentos mais amplos. Em relação à espessura da parede celular esta foi maior 

quando a Acacia foi avaliada  em monocultivo. O plantio consorciado de Acacia tende a 

produzir madeira com menor frequência de poros.  

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores expressam seus agradecimentos ao Instituto de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil) por apoiar esse trabalho experimental. 

Agradecimento especial ao CNPq, CAPES e FAPEMIG pela concessão de bolsas de estudo e 

recursos para aquisição dos equipamentos utilizados. 

 

 

 

 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, S. F. Avaliação da qualidade da madeira das espécies Acacia crassicarpa, 

Acacia mangium, Eucalyptus nitens, Eucalyptusglobulus e Populustremuloides. 2009. 70 p. 

Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Piracicaba –SP. 2009. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS 

(ABRAF). Anuário estatístico da ABRAF 2013 ano base 2012. Brasília: ABRAF, 148 p., 

2013.  

EMBRAPA. Centro nacional de pesquisa de solos. Sistema brasileiro de classificação de 

solos. 2. ed. – Rio de Janeiro: Embrapa-SPI, 2006.  

EVERT, F. R. Esau’s Plant Anatomy: meristems, cells and tissues of the plant body – 

their structure, function and development. 3rd ed. New Jersey: John Wiley & Sons. 

FRANKLIN, G. L.; Preparation of thin sections of synthetic resins and wood-resin 

compositers, and a new macerating method for wood.Nature, London, v. 155, n. 3924, p. 51, 

1945. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOOD ANATOMY.List of microscopic features 

hardwood identification. IAWA Bulletin, Leiden, v. 10, n. 3, p. 220-359, 1989. 

JOHANSEN, D. A. Plant micro technique. New York: McGraw – Hill, 1945. 

KOLLMANN F.R., CÔTÉ W.A. (1968) Principles of Wood science and technology. Berlin: 

Springer-Verlag, 592p. 

KOPPEN, W.; GEIGER, R. Klimate der erde. GOtha: Verlang Justus Perthes. 1928. 

Wall-map 150comx200cm. 

REDAÇÃO AMBIENTE. Consumo industrial de madeira no Brasil.  Ambiente Brasil. 

2002 Disponível em: 

<http://ambientes.ambientebrasil.com.br/florestal/estatisticas_e_economia/consumo_industria

l_de_madeira_no_brasil.html>>. Acesso em: 24 abr. 2002. 

ROLDÃO, B. C. 2013 Crescimento e propriedades da madeira de Eucalyptus urophylla x 

E. grandis em dois arranjos de cultivo. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 

Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Minas Gerais, 2013. 

SCOLFORO, J.R.S. Manejo florestal. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. 438p 

SEIN, C. C.; MITLÖHNER, R. 2011 Acacia mangiumWilld: ecology and silviculture. 

Bogotá, Indonésia. 2011. 

SILVA, C. L. 2013. Variação longitudinal do lenho e da casca de Eucalyptus e Acacia em 

plantios consorciados e monoespecíficos. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 

Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Minas Gerais. 2013. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

SILVA, C. P. C.; Crescimento e produção da candeia em plantio sujeito a diferentes 

espaçamentos e podas. 2009. 133 p. Dissertação (Mestrado em Florestas de Produção) – 

Universidade Federal de Lavras, Lavras. 2009 

ZOBEL B.J.,VAN BUIJTENEN JP (1989) Wood Variation: Its Causes and Control. 

Springer Verlag, Berlin. 363p. 

 


