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PESQUISA 
EM 
ANDAMENTO 

ESTUflO ANATÔMICO DA MADEIRA DE ESPrCIES DE 
Cordia COM VALOR COMFRC TAL 

Joaquim Ivanir Comes '  

Foi iniciado o estudo anat5mico da madeira de cinco 	esn- 
cies de Cordia (e. alliodora, C. bicolor, C. goeldiana, C. exaltata 
e C. trichotoma), que possuem valor comercial. Com  este estudo nre-
tende-se elaborar urna chave dicotômica para auxiliar na identifica-

ção das espécies estudadas, através da estrutura macro e microsc6ni-

ca da madeira. Esta pesquisa além de subsidiar à taxnnomia botânica, 

contribui positivamente para os trabalhos de pesquisas florestais em 

autoecologia e variabilidade genética de C. alliodora e C.goldiana, 
que o CPATII/EMBRAPA vem desenvolvendo. As pesquisas relacionadas com 

celulose e papel também podem utilizar estes dados. f importante sa 
lientar que folhas, flores e frutos sffo os elementos primordiais pa 

ra a identificação botânica das grvores, porem nem sempre as plantas 

apresentam-se férteis, enquanto que a madeira esta sempre dispaM-

vel. A seguir sffo apresentadas as descriç6es anat6micas microsc6ni-

cas das espécies estudadas: 

Cordia alliodora (R. & P.) Oken: vasos (noras) com di&metro 

tangencial de 60-190 um (pequenos a médios), em média 114 jnn (mé-

dios); elementos vasculares de 208-592 um de comprimento (muito cur-

tos a longos), em média 358 um (curtos), com apandices curtos em uma 

ou ambas as extremidades; 2-7 raios/mm (muitos poucos a nouco numera 

sos), em média quatro (poucos);altura de 0,18-0,73 mm (extremamente 
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PESQUISA EM ANDAMENTO 
baixos a muito baixos) com 5-25 células, em média 0,39 mm (extrema-

mente baixos) com 13 células de altura; largura de 20-170 pm (muito 

finos a largos) com 2-6 células, em média 65 pm (estreitos) e 4 célu 

las de largura(Fig. 1 A) ;fibras com comprimento de 0,91-2,30 ri (nujto 

curtas a muito longas), em média 1,57 mm (curtas). 

Cordia bicolor A.00.: vasos (poros) com diâmetro tangencial 

de 80-300 pm (pequenos a grandes), em média 199 pm (médios); elemen-

tos vasculares com 256-640 pm de comtrimento (muito curtos a longos), 

em média 414 pm (curtos), com anôndices curtos em uma ou ambas as ex 

tremidades; 3-6 raios/mm(poucos a mouco numerosos), em média 4 (pou 

cos); altura de 0, 19-2,88 mm (extremamente baixos a medianos) com 8-

67 células, em média 1,00 mm (baixos) com 36 células de altura;largu 

ra de 25-140 um (muito finos a largos) com 3-10 células, em média 88 

pm (estreitos) com 5 células de largura(Fig. 1 B)fibras com 0,96-

2,00 mm (muito curtas a muito longas), em média 1,39 mm (curtas). 

Cordia joeLdiana Puber: vasos (poros) com diâmetro tangen-

cial de 100-270 pm (pequenos a grandes), em média 189 pn (médios); £ 

lementos vasculares de 144-672 pm de comprimento (muito curtos a ion 

gos), em média 345 um (curtos); 2-5 raios/fim (muito poucos a oouco 

numerosos), em média 3 (noucos); altura do 0,30-1,85 mm(extremamentc 

baixos a baixos) com 20-120 células, em média 1,12 mm (baixos) com 

52 células de altura; largura de 40-180 pm (finos a largos), com 5-8 

células, em média 117 pm (largos) com 6 células de largura(Fig.l ('(3 ;  
fibras com comprimento de 0,98-2,21 mm (muito curtas a muito lon-

gas), em média 1,57 mm (curtas). 

Cordia exaltata Lam. vasos (poros) com diâmetro tangencia 

•de 90-260 p  (pequenos a grandes), em média 150 pm (médios);elemento 

vasculares de 144-592 pm de comtrimento (muito curtos a longos), e .  

média 315 pm (curtos); 3-7 raios/mm (poucos a mouco numerosos) em m 

dia 5 (pouco numerosos); altura de 0,31-4,22 mm (extremamente baixo 

a medianos) com 10-142 células de altura, em nédia 2,10 mm (mediano 

com 40 células de altura; largura de 35-120 mm (finos a largos) co 

3-7 células, em média 67 pm (estreitos) com 4 células de largura (Fi 

1 D) ;fibras com comprimento de 0,70-1,39 mm (extremamente curtas' 

curtas), em rndia 0,99 mm. (muito curtas). 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrah. : vasos (foros) de diâmetr 

tangencial de 96-192 pm (pequenos a médios), em média 132 pm 	(ié 
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dias) ; elementos vasculares de 224-640 pm de comnrimento (muito cur-

tos a longos), em média 400 pm (curtos), com anêndices curtos em uma 

ou ambas as extremidades; 2-4 raios/mm (muito noucos a noucos), em 

média 3 (poucos); altura de 0,51-1,81 mm (muito baixas a haixos),com 

13-92 células, em média 1,20 mm (baixos) com 46 céiuias de altura; 

largura de 80-160 pm (estreitos a largos), com 4-7 células, em média 

112 pm (largos) com 5 células de largura(Fjg. 1 C);fihras com comnri 

mento 1,17-2,18 mm (curtas a muito longas) em média 1,69 mm (longas). 

As características anat6micas quantitativas nadem 	também 

ser utilizadas para identificação das esnécies estudadas nortanto,C. 

alliodora, C. trichotoma e C. goeldiana diferem das outras duas espé 

cje,as duas primeiras nor apresentarem menor dimetro tangencial dos 

vasos (114-132 um) e a terceira por anresentar os elementos vascula-

res curtos (345 um), considerando os valores médios. - 

C. alliodora destaca-se Dor apresentar os raios mais baixos 

flg. 1 A) que as demais espécies estudadas. Quanto à largura em pm, 

C. goeldiana e C. trichotoma nossuem os raios mais largos (Fig. lA). 

As fibras rje C. exaltata sgo muito curtas, as de C. alliodora, C. bi 

calor e C. goeldiana curtas e de C. trichotoma longas, considerarrio 

os valores médios. Em geral as espécies estudadas possuem fibras li 

briformes, no septadas, e de parede delgada a muito delgada, a exce 

ção de C. goeldiana que é espessa a muito espessa. 

Vale ressaltar que C. trichotorna apresenta os raios 	muito 

parecidos com os de C. goeldiana no que concerne i largura, altura e 

presença de células envolventes (Fig. 1 A). 
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FlG. 	1. Deta lhes dos raios de Cordio 

	

A) C. ol//odoro 	C) C. qoe/d/cnc 

	

8) C. bicolor 	 D) C. cxcii cio 	E) C. 	ir/dia/orne 

a, b, c 1 d 1  e (ce'lu las envolventes) 
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