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Sinopse: 

Estudou-se a influência do teor de extrativos na arquitetura hidráulica em 

espécies florestais com diferentes densidades em uma área de Manejo 

Florestal na Amazônia, para compreender a interação dessas variáveis no 

transporte de água no tronco. 
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RESUMO 

 

 

 

 O objetivo desta pesquisa foi estudar a influência do teor de extrativos na arquitetura 

hidráulica e nas propriedades anatômicas para compreender a interação dessas variáveis no 

transporte de água no tronco. A coleta das amostras foi realizada em área de floresta manejada 

da empresa Mil Madeiras Preciosas, onde foram coletados discos da base e do ápice de 13 

árvores. As espécies arbóreas coletadas foram separadas em dois grupos de densidade (Db): 

média (0,52–0,71 g/cm³) e alta (0,75-0,94g/cm³), os valores de densidade foram obtidos em 

três posições radiais 0%, 50% e 100%. A variação da densidade básica tende a aumentar na 

posição 50% (região intermediária entre cerne e alburno) e em seguida diminui, obtendo os 

menores valores para a posição 100% (alburno), a variação no sentido longitudinal é muito 

provável que seja diferente, com menores valores no ápice. O teor de extrativos aquosos 

(Te%) foi obtido pelo método de extração em água quente com uma adaptação da norma 

ASTM D-1110/84. Os resultados de Te% apresentaram valores médios para cerne de 10,64% 

e alburno 10,09%, e a variação do teor de extrativo foi de 6,81% a 14,79%. Os maiores 

valores de te% foram encontrados no alburno correspondente a substâncias orgânicas 

hidrofílicas como amido e açúcares presentes nas células do parênquima. As espécies de alta 

densidade apresentaram os maiores valores de Te% no cerne. A coloração do extrato aquoso 

das espécies de alta densidade apresentou coloração mais escura que o extrato das espécies de 

média densidade. A condutividade hidráulica (Ks) foi obtida a partir dos valores de diâmetro 

(Dv) e frequência (Vd) de vasos, e foi maior nos indivíduos de média densidade. A análise 

dos Componentes principais comprovou o trade-off entre resistência e eficiência do transporte 

hidráulico e a interação do teor de extrativos com a arquitetura hidráulica. 
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ABSTRACT 

 

 

 The objective of this research was to study the influence of the extractives content in 

the hydraulic architecture and in anatomical properties to understand the interaction of these 

variables in the transport of water in the trunk. The samples were collected in a managed 

forest area of the company Precious Woods, where disks were collected from the base and 

apex of 13 trees. The tree species collected were separated into two density groups (Db): 

medium (0.52–0.71 g / cm³) and high (0.75-0.94g / cm³), the density values were obtained in 

three radial positions 0%, 50% and 100%. The variation in the basic density tends to increase 

in the 50% position (intermediate region between heartwood and sapwood) and then 

decreases, obtaining the lowest values for the 100% position (sapwood), the variation in the 

longitudinal direction is very likely to be different, with lower values at the apex. The content 

of aqueous extracts (Te%) was obtained by the hot water extraction method with an 

adaptation of the ASTM D-1110/84 standard. The results of Te% showed average values for 

heartwood of 10.64% and sapwood 10.09%, and the variation in the extract content was from 

6.81% to 14.79%. The highest values of t and% were found in the sapwood corresponding to 

hydrophilic organic substances such as starch and sugars present in the parenchyma cells. 

High density species showed the highest values of Te% at the heart. The coloring of the 

aqueous extract of the high density species showed a darker color than the extract of the 

medium density species. The hydraulic conductivity (Ks) was obtained from the values of 

diameter (Dv) and frequency (Vd) of vessels, and was higher in individuals of medium 

density. The analysis of the main components proved the trade-off between resistance and 

efficiency of hydraulic transport and the interaction of the extractives content with the 

hydraulic architecture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A floresta amazônica desempenha um papel importante no ciclo hidrológico global, 

contribuindo com mais de 50% da evapotranspiração local, o que gera um grande corredor de 

umidade em toda a América do Sul, dada a magnitude da área coberta por floresta. Assim, 

mudanças no clima que alterem a dinâmica da floresta e consequentemente o regime de 

chuvas, podem provocar o aumento da ocorrência de eventos hidrológicos extremos como a 

intensificação dos períodos secos e chuvosos (Salati e Vose, 1984; Malhi et al., 2008; 

Jasechko et al., 2013; Kunert et al., 2017). Estudos na floresta amazônica relatam que as 

árvores são, em grande parte, responsáveis pelas chuvas que caem sobre região. As árvores 

absorvem água do lençol freático e “bombeiam” para atmosfera pelo processo da transpiração, 

que é fundamental para regular o funcionamento da planta, e consequentemente o regime de 

chuvas. Vale ressaltar, que sem este processo fisiológico a floresta deixaria de regular o seu 

próprio bem-estar, cessaria de controlar o ambiente e acabaria morrendo por falta de 

nutrientes (Nobre, 2014; Chambers e Artaxo, 2017; Khanna et al., 2017). 

A transpiração é um dos processos fundamentais na sobrevivência e está relacionado à 

condutividade hidráulica do xilema que depende do sistema de transporte de água, da 

morfologia dos elementos de vaso e a condutividade das conexões entre os mesmos (Nijsse et 

al., 2001; Rowland et al. 2015). O xilema é responsável pelo transporte de água na planta, 

definindo a disponibilidade hídrica nas folhas. Juntamente com a concentração de CO2, regula 

os processos fotossintéticos influenciando a transpiração foliar, a eficiência de uso da água, o 

crescimento, entre outros processos. Este sistema vascular permite que as árvores conduzam 

água do solo até mais de 100 m de altura por meio da diferença de potencial hídrico (Brodribb 

e Feild, 2000; Cavender-Bares e Holbrook, 2001).  

Variações na arquitetura hidráulica são decorrentes de mudanças progressivas no 

câmbio vascular e consequentemente nas dimensões e frequências das células por ele geradas. 

Além da deposição da parede celular e a formação e acúmulo de extrativos, que influenciam 

nas propriedades da madeira. Na maioria das espécies ocorrem variações nas características 

anatômicas e químicas no tronco das árvores no sentido da medula para a casca (Longui et al., 

2010). Para isso, as células do tronco modificam a sua estrutura para sustentação e transporte 

(Taiz et al., 2017). Esse fato está relacionado aos trade-off que estão ligados ao investimento 

entre o transporte de água e as funções de suporte estrutural e armazenamento de energia, que 
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podem ser alocadas ao longo do crescimento, manutenção dos tecidos e reparo tecidual (Baas 

et al., 2004; Domec et al., 2007; Chave et al., 2009).  

A eficiência na condução da água no xilema é majoritariamente associada com a 

morfologia dos elementos de vaso, porém esse transporte de água do solo às folhas pode ser 

afetado por alguns fatores como embolismo, tiloses e a deposição de extrativos. Entretanto a 

grande maioria dos estudos de arquitetura hidráulica não considera a influência dos extrativos 

no transporte de água. Os extrativos são substâncias orgânicas de baixo peso molecular que 

não fazem parte da constituição da parede celular, no entanto possuem influência nas 

propriedades da madeira podendo afetar a anatomia do xilema ativo (Hillis, 1971; Baas et al., 

2004; Chave et al., 2009). 

Os extrativos contribuem com uma pequena porcentagem da massa da madeira, e 

podem apresentar uma grande influência nas propriedades químicas, físicas e mecânicas. A 

madeira pode ser classificada em dois tipos de matérias: orgânico e inorgânico. A parte 

inorgânica é formada por diversos minerais e a parte orgânica compreende a celulose, a 

hemicelulose, a lignina e os extrativos. Os extrativos são uma variedade de compostos 

orgânicos, incluindo gorduras, ceras, alcaloides, proteínas, compostos fenólicos simples e 

complexos, açúcares simples, pectinas, mucilagens, gomas, resinas, terpenos, amidos, 

glicosídeos, saponinas e óleos essenciais. No tecido xilemático, o cerne apresenta maior 

concentração de compostos fenólicos e coloração mais escura, já o alburno, que é o tecido 

fisiologicamente ativo, possui coloração mais clara e é rico em amidos e açúcares (Hillis, 

1971; Pettersen, 1984; Rowell, 2012; Oliveira, et al., 2013). 

O armazenamento dos extrativos varia ao longo do perfil longitudinal e radial da 

árvore. No alburno, os extrativos estão presentes em grande parte no parênquima, mas podem 

ser encontrados também nos vasos e nas fibras, em alguns casos, em células especializadas. O 

cerne é formado no decorrer do crescimento do lenho da árvore, quando o alburno deixa de ter 

atividade fisiológica pela deposição de grande quantidade de extrativos que penetram nas 

fibras. Por este motivo, o cerne apresenta quantidades maiores de extrativos que o alburno 

(Hillis, 1971; Silva, et al., 2005; Lopes, 2008; Silvério, 2008; Klock e Andrade, 2013).  

A proporção de cerne e alburno depende, entre outros fatores da idade da árvore e, 

consequentemente, da altura onde se coleta a amostra para análise. As diferenças nas 

propriedades químicas e na estrutura anatômica de cerne e alburno podem resultar em 

diferenças na condutividade hidráulica. A estrutura hidráulica, anatomia das células e sua 

composição química são de fundamental importância para entender as respostas e a 
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capacidade das espécies de se adaptarem as mudanças ambientais (Lopes, 2008; McDowell et 

al., 2008).  

Nesse contexto de mudança climática, foi criado o projeto “Experimentos da próxima 

Geração sobre Ecossistemas Tropicais” (NGEE-tropics), uma cooperação internacional entre 

o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) e o Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA). Este projeto tem como finalidade criar um modelo global que melhor 

represente as florestas tropicais frente às mudanças no clima para diminuição das incertezas, 

chamado E3SM-FATES. O projeto busca entender como as florestas tropicais vêm reagindo à 

mudança do clima e como elas se comportarão no futuro, para isso as medições das variáveis 

são feitas com o desenvolvimento de uma plataforma hierárquica que integra processos 

cruciais da ecofisiologia, biogeoquímica e hidrologia do solo ao dossel, com simulações dos 

ciclos do carbono, de energia e da água.  

Esta pesquisa está inserida na hidrologia, trabalhando especificamente com o 

transporte de água no tronco, buscando encontrar relações entre as caracteristicas hidráulicas, 

anatômicas e químicas em espécies florestais. O objetivo principal foi avaliar a influência do 

teor de extrativos na arquitetura hidráulica de espécies florestais da Amazônia de diferentes 

densidades, a fim de compreender a interação dessas variáveis no transporte de água no tronco 

para responder a seguinte questão: Qual a influência dos extrativos no transporte de água no 

tronco?  

Neste estudo foi avaliado a condutividade hidráulica teórica e os extrativos de 

diferentes espécies de árvores de média e alta densidade oriundas de área de manejo florestal 

no estdo do Amazonas, para compreender a plasticidade do teor de extrativos e das 

características hidráulicas. As estratégias hidráulicas das árvores podem ser incorporadas em 

modelos que considerem a variação de nível comunitário nessas características, ajudando a 

reduzir as incertezas dos modelos atuais. O estudo da influência dos extrativos na arquitetura 

hidráulica pode ser um aditivo aos estudos voltados para a filtragem ambiental de espécies 

para entender como os indivíduos podem responder à mudança do clima, incluindo eventos 

climáticos extremos sobre a floresta tropical.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral  

 

Avaliar a influência do teor de extrativos na arquitetura hidráulica de espécies 

florestais da Amazônia de diferentes densidades, a fim de compreender a interação dessas 

variáveis no transporte de água no tronco. 

 

 

2.2. Específicos 

 

I. Comparar a densidade básica de espécies florestais em diferentes posições do tronco; 

 

II. Avaliar o teor de extrativos solúveis em água em diferentes posições do tronco; 

 

III. Comparar a condutividade hidráulica teórica em diferentes posições do tronco a partir 

de variáveis anatômicas; 

 

IV. Analisar as interações do teor de extrativo com as variáveis estudadas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Ciclo Hidrológico 

 

O ciclo hidrológico é o fenômeno global de circulação fechada da água entre a 

superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar 

associada à gravidade e à rotação terrestre.  Para melhor compreensão, pode-se descrevê-lo 

como tendo início com a evaporação da água dos oceanos, em que o vapor resultante é 

transportado pelo movimento das massas de ar e, sob determinadas condições, se condensa 

formando as nuvens que por sua vez podem resultar em precipitação. Nem toda a água 

precipitada alcança a superfície terrestre, já que uma parte, na sua queda, pode ser 

interceptada pela vegetação e volta a evaporar-se (Tucci, 2001; Balbinot et al., 2008).  

A água que chega ao solo, uma parte escoa superficialmente para rios e lagos, e outra 

parte penetra no solo pela infiltração, movendo-se para baixo, sob a ação da gravidade, até 

atingir uma camada suporte que a retém, formando então o teor de umidade do solo e 

contribuindo para um aumento da água armazenada em aquíferos. Então, a água do solo 

começa seu retorno para a atmosfera pelo processo de transpiração. Este processo promove a 

absorção da água pelas raízes e o fluxo ao longo do tronco, até as folhas, onde é liberada para 

a atmosfera em forma de vapor (Tucci, 2001; Kerbauy, 2004; Venturas et al., 2017). 

Com a liberação do vapor de água pelo processo de transpiração, uma variedade de 

substâncias orgânicas também é liberada das folhas para a atmosfera. Tais substâncias são 

denominadas compostos orgânicos voláteis biogênicos (BVOCs), que podem atuar como 

Núcleo de Condensação de Nuvens (NCN), e possuem a propriedade de condensar água em 

sua superfície até que haja a formação de nuvens que se precipitam em forma de chuva sobre 

a floresta (Tavares, 2012; Jardine et al., 2014; Nobre, 2014). Cerca de 60% a 80% dos 

compostos orgânicos voláteis atuam como núcleo de condensação de nuvens sobre a 

Amazônia. Assim, a floresta tropical atua como fonte de sua própria chuva (Silva Dias et al., 

2005; Artaxo et al., 2003).  

 

3.2. Condutividade Hidráulica  

 

 O processo de transpiração está diretamente ligado aos mecanismos de transporte de 

água do solo, por meio do xilema, para a atmosfera. O transporte de água na planta pode ser 
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considerado como um sistema hidráulico contínuo, conectando a água do solo ao vapor de 

água na atmosfera, num processo conhecido na literatura como continuum solo-planta-

atmosfera (Taiz et al., 2017). O principal tecido condutor de água nas plantas é o xilema, 

responsável também pela condução de minerais, de algumas pequenas moléculas orgânicas e 

pela sustentação do organismo (Kerbauy, 2004; Chave et al., 2009).  

O xilema é um sistema contínuo de tecido vascular que se estende desde as raízes até 

as folhas. Em resumo as principais funções fisiológicas da rede hidráulica do xilema em 

plantas é fornecer água e minerais, armazenamento de compostos de reserva, defesa e suporte 

mecânico (Kim et al., 2014; Anderegg e Meinzer, 2015). As células condutoras nesse tecido 

têm anatomia especializada que as capacitam a transportar um maior fluxo de água com muita 

eficiência. Existem dois tipos básicos de células condutoras no xilema, os traqueídeos em 

coníferas, e fibras e elementos de vaso em folhosas (Kerbauy, 2004; Taiz et al., 2017). 

Os traqueídeos são células condutoras presentes em coníferas, de estruturas alongadas 

e estreitas, mais ou menos pontiagudas, que ocupam até 95% do volume da madeira. Suas 

paredes estão lignificadas, no entanto não são muito grossas. Como consequência, o lúmen é 

relativamente grande. Cumprem ao mesmo tempo funções de condução e sustentação no 

lenho. Os elementos de vaso se diferenciam dos traqueídeos pela presença de placas de 

perfuração ou áreas sem parede primária nem secundária. Unem-se entre si formando grandes 

tubos chamados vasos, onde a seiva circula livremente por meio das perfurações. As fibras 

são células que desempenham a função de sustentação. Sua porção no volume total e a 

espessura de suas paredes influem diretamente na massa específica e nas propriedades 

mecânicas da madeira.  (Burger e Richter, 1991).   

A condutividade hidráulica do xilema depende do sistema de transporte da água, que 

está relacionado com as características anatômicas dos elementos de vaso (Nijsse et al., 

2001). O transporte de água pode ser explicado pela teoria de tensão – coesão – adesão que, 

segundo esta teoria, o motor do movimento da seiva bruta é a tensão (pressão hidrostática 

negativa) criada pela transpiração. As moléculas de águas que evaporam através da fenda 

estomática são substituídas por outras moléculas na fase líquida a montante, que são puxadas 

pelas raízes por forças capilares, ou seja, a reposição da água nas folhas deve-se a uma 

diminuição no potencial de água causada pela evaporação nesses órgãos, que provoca o 

carreamento de água dos terminais do xilema (Kerbauy, 2004; Venturas et al., 2017).  

Com a remoção de água do xilema, a seiva fica sob tensão (pressão negativa), que é 

transmitida para as regiões inferiores da planta até as raízes, por meio das colunas contínuas 
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de água existentes nos traqueídeos ou nos elementos de vaso. Nas raízes, o potencial de água 

reduzido da seiva do xilema fará com que a água se mova em direção aos elementos 

condutores vinda da solução do solo atravessando o córtex e a endoderme (Kerbauy, 2004). 

As propriedades de coesão e adesão da água estão também relacionadas à forte atração entre 

suas moléculas já que a parede dos vasos é hidrofílica. A combinação das três forças (tensão, 

coesão e adesão), permite manter a corrente de transpiração, responsável pela geração de um 

déficit hídrico ao nível da raiz e consequente absorção de água (Venturas et al., 2017). 

Alterações na fisiologia e funcionamento das características das plantas são 

observadas em condições de mudanças ambientais, principalmente a disponibilidade hídrica 

(Caldeira Júnior, 2009). Podemos comparar as alterações do xilema com um triângulo de 

troca (Figura 1) com diferentes soluções adaptativas para os problemas de estrutura e função, 

dependendo das demandas ambientais (Baas et al., 2004; Sampedro, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baas et al. (2004) sugeriram a existência de um triângulo de trade-off, composto por 

um trade-off negativo entre a resistência à embolia (Ψ 50) e a eficiência condutiva, um trade-

off negativo entre a eficiência condutiva e a força mecânica e uma relação positiva entre 

resistência à embolia e dano mecânico. Porém, Chave et al. (2009) afirmam que para o 

triângulo ficar completo devem ser incluído armazenamento de água, armazenamento de 

carbono, propriedades de defesa e também incluir a densidade da madeira como uma 

característica integradora.  

 

Figura 1. Representação do triângulo de trocas, em que a eficiência condutiva é inversamente 

proporcional à força mecânica e resistência à embolia. Adaptado de Baas et al. (2004). 
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3.3. Densidade da Madeira  

A densidade da madeira é um parâmetro dependente da área ocupada pelas diferentes 

células do xilema secundário (paredes das fibras e dos outros elementos anatômicos), dos 

espaços vazios (lumens, vasos, células do parênquima, pontuações, perfurações), e a fração 

sólida que é quimicamente representada pelos componentes estruturais (celulose, 

hemicelulose e lignina) e os extrativos (Silva et al., 2005; Schuldt et al., 2013; Chave et al., 

2009). É considerada uma característica chave para entender as estratégias de sobrevivência e 

crescimento das plantas. Em diversos estudos a densidade da madeira tem sido correlacionada 

a uma variedade de medidas de desempenho, se mostrando inversamente proporcional ao 

armazenamento de água no caule e a condutividade específica e positivamente relacionada ao 

suporte mecânico, segurança do transporte hidráulico, crescimento, resistência a degradação e 

resistência a embolias (Borchert e Pockman, 2005; Jacobsen et al., 2005; Chave et al., 2009; 

Poorter et al., 2010; Zanne et al., 2010; Schuldt, et al., 2013; Lachenbruch e McCulloh, 

2014). 

As espécies que apresentam alta densidade estão associadas a baixas taxas de 

mortalidade em diversas florestas tropicais e resistência à cavitação (Chave et al., 2009). Ou 

seja, as espécies com madeira de alta densidade em condições de estresse hídrico, apresentam 

vantagens adaptativas, tornando-as menos vulneráveis à cavitação, principalmente em um 

cenário de mudança climática (Caldeira Júnior, 2009). Tais vantagens adaptativas estão 

relacionadas aos trade-offs hidráulicos que são componentes de estratégias gerais das espécies 

para aquisição de outros recursos além da água (Anderegg e Meinzer, 2015). O trade-off 

hidráulico clássico é o da segurança do xilema versus a eficiência, em que o xilema mais 

condutor é menos resistente a embolia (Baas et al., 2004; Sperry et al., 2008; Meinzer et al., 

2015).  

A densidade da madeira também pode variar com a capacidade de armazenamento de 

compostos orgânicos (Chave et al., 2009). Os compostos orgânicos são substâncias que não 

compõem a estrutura da parede celular, assim como são substâncias de baixa massa 

molecular, somando 3 ± 2% da composição química da madeira em folhosas (Silva, 2012; 

Klock e Andrade, 2013). Ou seja, a densidade básica é uma característica resultante da 

interação entre as propriedades anatômicas e químicas da madeira. Portanto, as variações na 

densidade são provocadas por diferenças nas dimensões celulares, das interações entre fatores 

fisiológicos e climáticos e pela quantidade de componentes extraíveis presentes por unidade 

de volume e massa (Lopes, 2008; Lachenbruch e McCulloh, 2014; Schuldt et al., 2013). 
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3.4. Extrativos e Componentes Fundamentais 

 

A composição química da madeira varia com os tecidos e a distribuição dos 

compostos químicos, que dependem da estrutura anatômica. Cada componente está presente 

em quantidades específicas e possui características definidas, que podem ser influenciadas 

pelas condições que a madeira está submetida. A madeira é composta por componentes 

fundamentais e secundários (Figura 2). Os componentes fundamentais celulose, hemicelulose 

e lignina, e os componentes secundários minerais e extrativos (Rowell, 2012; Klock e 

Andrade, 2013; Oliveira et al,. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Celulose 

A celulose, devido a suas propriedades químicas e físicas, bem como a sua estrutura, 

preenche sua função como o principal componente da parede celular dos vegetais. A celulose 

pode ser brevemente caracterizada como um polímero linear de alto peso molecular, 

constituído exclusivamente de β-D-glucose que resultam da perda de uma molécula de água, 

para cada uma das ligações glicosídicas formadas (Klock e Andrade, 2013; Moreschi, 2014). 

É a sua estrutura linear e o tipo de ligações entre as unidades de glucose que conferem à 

molécula de celulose algumas das suas propriedades mais importantes, como a elevada rigidez 

e resistência (Araújo, 2019). 

 

Figura 2. Esquema representando a divisão da composição química da madeira. Fonte: Adaptação de 

Klock e Andrade, 2013. 
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3.4.2. Hemicelulose 

 

Na parede celular existe outro grupo de polissacarídeos denominados hemiceluloses. 

O termo hemicelulose se refere a polissacarídeos de massas moleculares relativamente baixas, 

que estão intimamente associados à celulose. Enquanto a celulose, como substância química, 

contém como unidade fundamental exclusivamente a β-D-glucose, as hemiceluloses são 

polímeros cuja composição pode aparecer condensada em proporções variadas, nas seguintes 

unidades de açúcar: xilose, manose, glucose, arabinose, galactose, ácido galactourônico, ácido 

glucourônico e ácido metilglucourônico (Klock e Andrade, 2013;). 

 

3.4.3. Lignina 

A lignina é o terceiro componente fundamental em importância da madeira, ocorrendo 

entre 15 e 35% de seu peso (Klock e Andrade, 2013). A lignina é uma substância amorfa, 

composta de grupos fenólicos (composição aromática), responsável pela lignificação da 

parede celular atribuindo resistência mecânica das madeiras. Funcionando também como 

suporte para dispersão dos metabólitos excretados pelas células, e em conjunto com as 

hemiceluloses ela encontra-se dentro dos espaços existentes entre as macrofibrilas e micro 

fibrilas da celulose (Klock e Andrade, 2013; Moreschi, 2014). 

 

3.4.4. Compostos Minerais 

Um número de constituintes minerais é necessário para o crescimento das plantas. Tais 

constituintes retirados do solo, são encontrados na madeira. Os constituintes minerais 

compreendem principalmente potássio e cálcio, que constituem até 50% dos cátions na cinza 

da madeira. Também são encontrados magnésio, manganês, sódio, fósforo e cloro, assim 

como sílica no caso de florestas tropicais (Klock e Andrade, 2013). 

 

3.4.5. Extrativos 

Os extrativos são componentes orgânicos responsáveis por determinadas 

características da madeira como: cor, cheiro, resistência natural ao apodrecimento, gosto e 

propriedades abrasivas, densidade, higroscopicidade e inflamabilidade. Os extrativos também 

incluem taninos e outros polifenóis, graxas, óleos essenciais, gorduras, ácidos, gomas e 

resinas. Sua composição e quantidade relativa dependem de diversos fatores, como espécie, 
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idade, região de procedência entre outros (Rowell, 2012; Klock e Andrade, 2013; 

Lachenbruch e McCulloh, 2014). 

Além das diferenças de extrativos entre as espécies, também há diferenças na 

composição entre os extrativos no cerne e no alburno da mesma espécie. Preferencialmente, 

tanto nas coníferas como nas folhosas, os extrativos ocorrem, em maior quantidade no cerne 

(sem considerar a casca) com a deposição de compostos fenólicos. Açúcares e outros 

constituintes solúveis da seiva e de materiais de reserva, como amido e gorduras, são 

encontrados em maior quantidade no alburno, onde se depositam nas células de parênquima, 

principalmente do raio, onde se desloca no sentido radial para atender as necessidades de 

células com deficiência em nutrientes e energia. (Hillis 1971; Fengel e Wegener, 1989; 

Rowell, 2012; Kuroda, 2015).   

Aproximadamente 3 ± 10% da madeira seca é constituída de extrativos sendo que, 

geralmente para as madeiras de coníferas esse teor fica na faixa de 5 ± 8% e para as folhosas 

de regiões temperadas na faixa de 2 ± 4%, podendo chegar a valores superiores a 10% na 

madeira de espécies de regiões tropicais (Rowell, 2012; Klock e Andrade, 2013). Os 

extrativos são formados por vias biosintéticas, podendo ser classificados como materiais 

voláteis com vapor d’água, solúveis em solventes orgânicos e solúveis em água (Fengel e 

Wegener, 1989). Devido à diversidade de compostos químicos, pertencentes ao grupo dos 

extrativos, a quantificação dos mesmos, é feita com diferentes solventes, tanto polares como 

apolares (Franzen et al., 2018). As polaridades e as características hidrofílicas dos extrativos 

podem aumentar a absorção de água da madeira e extrativos não polares podem diminuir a 

absorção (Jankowska, et al,. 2018). 

Os extrativos também podem ser classificados com base nas propriedades físicas e 

químicas dos seus componentes, que incluem os grupos de extrativos terpenos e terpenóides, 

alifáticos, fenólicos, (Fengel e Wegener, 1989; Langenheim, 2003). Os compostos terpênicos 

englobam um grande grupo de substâncias naturais que quimicamente derivam do isopreno. 

Os terpenos estão provavelmente presentes em todas as coníferas como óleos voláteis 

(terebintina) e resinas não voláteis (breu), na madeira de folhosas os triterpenóides são 

encontrados na resina do parênquima e estão relacionados com os esteroides. Sua 

classificação é feita de acordo com a quantidade de unidades de isopreno em: hemiterpenóides 

(C5); monoterpenóides (C10); sesquiterpenóides, (C15); diterpenóides, (C20); triterpenóides, 

(C30); e tetraterpenóides, (C40) (Tabela 1) (Fengel e Wegener, 1989; Klock e Andrade, 

2013). 
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Tabela 1. Classificação dos compostos terpênicos de acordo com as unidades de isopreno. 

Nome Umidades Isopreno Exemplos 

Monoterpenos 2 α e β pinenos, limoneno e bomeol 

Sesquiterpenos 3 Cadineno, cedreno 

Diterpenos 4 Ácidos primárico e abiético 

Triterpenos 6 Abienol, ácido pinifólico, β-epimanol 

Fonte: Klock e Andrade, 2013. 

Os extrativos alifáticos compreendem os seguintes compostos: ésteres (gorduras, óleos 

e ceras), ácidos voláteis, ácidos graxos, álcoois graxos, alcanos e poliestolídeos. Tanto nas 

coníferas quanto nas folhosas, os principais componentes dos extrativos das células de 

parênquima são os ácidos graxos, que ocorrem, principalmente, como ésteres (Lopes, 2008), 

além de açúcares e outros constituintes da seiva e substâncias de reserva como graxas e 

amidos que são armazenadas em células do parênquima (Spicer, 2014). As gorduras e os 

óleos são ésteres de glicerol, usualmente presentes na forma de triglicérides (Lopes, 2008). As 

ceras são ésteres de outros álcoois alifáticos de cadeia longa com álcool ou de natureza 

terpenóide, ocorrendo em quase todas as plantas vasculares como importante constituinte da 

cutícula, que atua como revestimento protetor na epiderme de folhas, caules e frutos, 

reduzindo a dessecação ou abrasão, ou resistindo ao ataque de pragas (Langenheim, 2003).  

Os compostos fenólicos são aqueles que incluem um anel aromático e pelo menos um 

grupo hidroxila. São um grupo de produtos vegetais amplamente diversificados e com 

diferentes funções como pigmentação, proteção contra antioxidantes, luz ultravioleta, 

sinalização entre plantas e suporte estrutural, como por exemplo, a lignina, que proporciona o 

desenvolvimento do sistema vascular, dando rigidez aos vasos (Langenheim, 2003). Na forma 

de glicosídeos podem ser armazenados em alta abundância em vacúolos (Celedon e 

Bohlmann, 2017). Os compostos fenólicos também protegem os tecidos das plantas contra 

injúrias, insetos e ataque de animais (Vizzotto et al., 2010). Em resumo, todos extrativos são 

resultantes de modificações sofridas pelos carboidratos no processo fisiológico da árvore. Os 

locais de formação e posterior deslocamento para um local definitivo na madeira dependem 

da função do extrativo (Langenheim, 2003; Koch et al., 2004).   
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Local de Coleta das Amostras 

 

 A coleta das amostras foi realizada em uma área de floresta manejada pela empresa 

madeireira Mil Madeiras Preciosas, (Precious Woods Amazon – PWA) (Figura 3). A empresa 

está localizada na Zona Rural do Município de Itacoatiara, com acesso à propriedade pela 

Rodovia AM 363, no Km 1,5, a 40 km do município de Itacoatiara e a 227 km da capital 

Manaus no estado do Amazonas, delimitada pelas coordenadas 02º30’S 59º00’W e 03º00’S e 

58º30’W. 

 

 

 

 

As áreas em regime de manejo florestal, conhecidas como fazendas, onde se 

concentram as atividades da empresa, somam uma área de 227.044,80 hectares, pertencentes 

aos municípios de Itacoatiara, Silves e Itapiranga (Figura 3). A vegetação é classificada como 

Floresta Ombrófila Densa, caracterizada por indivíduos arbóreos de grade porte, com lianas 

lenhosas e epífitas (IBGE, 2012). O clima da região, baseado na classificação de Köppen-

Figura 3. Mapa das fazendas que compõem a área de Manejo Florestal da empresa Mil Madeiras 

Preciosas. Fonte: Moraes, 2019. 
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Geiger “Amw”, tropical chuvoso monçônico, com altas precipitações durante quase todo o 

ano, diferindo apenas por apresentar maiores quedas pluviométricas durante três meses do ano 

(Kottek et al., 2006). O Relevo é formado por planaltos dissecados, com platôs levemente 

inclinados representados por uma superfície tabular de relevo plano, denominada "platô", de 

bordas erosivas. Os solos da área estão classificados como Latossolo Amarelo Distróficos, 

que se apresentam com textura muito argilosa, baixa fertilidade natural e alta toxidez de 

alumínio (RADAMBRASIL, 1978).  

 

4.2. Histórico da Empresa 

 

A Mil Madeiras Preciosas (Precious Woods Amazon – PWA), é uma empresa 

vinculada ao grupo suíço Precious Wood, pioneira na atividade de Manejo Florestal na 

Amazônia desde 1994, e na certificação das operações de manejo e produtos florestais, desde 

1997, pelo Conselho de Manejo Florestal – FSC. A empresa busca aliar tecnologia ao 

desenvolvimento sustentável explorando a madeira por meio de Planos de Manejo Florestal 

Sustentável e processando-a na própria indústria da empresa, sendo comercializada no Brasil 

e principalmente no exterior nas formas: serrada, semiacabada ou mesmo transformada em 

produto acabado. Os resíduos são utilizados como combustível para geração de energia 

elétrica pela Precious Woods Energia, empresa do mesmo grupo, responsável pelo seu próprio 

abastecimento e por 70% da energia gerada para a população do município de Itacoatiara, 

com aproximadamente 85 mil habitantes.  

A empresa Mil Madeiras Preciosas, tem como missão um dos principais desafios da 

atualidade: a harmonia entre a conservação ambiental via manejo florestal na Amazônia e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas (Resumo Público PWA, 2017). 

Com essa visão, a empresa PWA, juntamente com instituições de ensino e pesquisa atuantes 

no estado do Amazonas, fomentam vários projetos de pesquisas dentro da área de Manejo 

Florestal, considerada como um grande laboratório natural. Essa iniciativa tem contribuído 

significativamente para o desenvolvimento de pesquisas, para a formação de recursos 

humanos e para o avanço do conhecimento em diversas áreas da Engenharia Florestal, 

principalmente o manejo florestal e a tecnologia da madeira. 
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4.3. Coleta de Dados 

 

Para esse estudo a coleta foi concentrada na Unidade de Produção Anual – UPA, São 

Sebastião (área delimitada em vermelho na Figura 3) nas unidades de trabalho 5 e 7. Essa 

UPA foi selecionada, em função da empresa estar realizando atividades de exploração (corte 

direcional) para a execução do manejo, conforme Plano de Manejo Florestal Sustentável da 

safra de 2019-2020 (Figura 4). 

 

 

4.4. Inventário Florestal 

 

O inventário florestal das espécies selecionadas foi realizado no mês de agosto/2019 

na UPA São Sebastião. Nessa atividade, foram selecionados aleatoriamente 13 indivíduos 

arbóreos, levando em consideração a densidade da madeira (média e alta), diâmetro (Dap), 

altura (H), bem como a facilidade de remoção. No momento do inventário florestal, antes da 

atividade de corte direcional, foram coletadas as variáveis: coordenadas geográficas, diâmetro 

a altura do peito (DAP) e diâmetro de copa. Após a exploração (corte) as variáveis coletadas, 

foram: altura comercial, altura total e os discos da base e do ápice, principal objeto do estudo 

Figura 4. Unidade de Produção Anual – UPA, São Sebastião. Fonte: Plano Operacional Anual 2019-2020. 
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(Figura 5). Por se tratar de uma área de manejo, o diâmetro mínimo de inclusão e de corte das 

árvores, foi de DAP ≥ 50, conforme legislação vigente (Resolução, CEMAAM, n.009 de 

dezembro de 2011). 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

Figura 5. Coleta das variáveis dendrométricas e dos discos em campo: A – Coordenadas 

geográficas da árvore em pé; B - Medição de DAP com a fita diamétrica; C – Coleta das medidas 

de altura comercial e altura total com o auxílio da trena; D – Retirada dos discos da base; E – 

Retirada dos discos do ápice, antes da primeira bifurcação. 
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Os discos dos 13 indivíduos arbóreos coletados foram classificados de acordo com o 

grupo funcional, levando em consideração a densidade da madeira (média ou alta). Na Tabela 

1 são apresentados a identificação de campo das espécies coletadas e suas respectivas medidas 

de DAP, altura comercial (Hc), altura total (Ht) e densidade média (Dm). 

Após a atividade de corte das árvores, foram retirados discos com aproximadamente 

10 cm de espessura de duas posições do fuste: um disco do ápice (A) região do fuste abaixo 

da primeira ramificação, e um disco da base (B) o mais próximo do solo. No total, foram 

coletados 26 discos, 13 da base e 13 do ápice, finalizando as atividades de campo. 

 

Tabela 2. Identificação de campo das espécies e suas respectivas medidas dendrométricas. 

Nome Científico Família Nome Vulgar 
DAP 

(cm) 

Hfuste 

(m) 

Ht 

(m) 
Dm 

Hymenolobium modestum (Ducke) Fabaceae Angelim-Pedra 61,40 17,70 34,00 Média 

Protium puncticulatum (J.F.Macbr) Burseraceae Breu-Vermelho 63,50 19,70 31,70 Média 

Scleronema micranthum (Ducke) Malvaceae Cardeiro 53,20 22,00 32,85 Média 

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Leguminosae Cumarú 81,70 20,00 36,60 Alta 

Goupia glaba (Aubl.) Goupiaceae Cupiúba 57,40 19,10 36,30 Média 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith. Leguminosae Jutaí-Pororoca 60,40 27,50 38,30 Alta 

Licaria rígida (Kosterm.) Lauraceae Louro-amarelo 54,30 18,10 25,20 Média 

Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. Lauraceae Louro-itaúba 73,00 18,30 30,70 Média 

Ocotea neesiana (Miq.) Kosterm Lauraceae Louro-preto 74,80 18,50 24,20 Média 

Manilkara huberi (Ducke) Sapotaceae Maçaranduba 57,20 21,90 34,00 Alta 

Astronium lecointei (Ducke) Anacardiaceae Muiracatiara 58,00 21,00 33,50 Alta 

Brosimum rubescens Taub. (Satiné). Moraceae Muirapiranga 56,70 21,60 34,60 Alta 

Aspidosperma desmanthum (Benth. 

ex Müll.Arg.). 
Apocynaceae Pequiá-Marfim 53,40 22,00 35,00 Média 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4.5. Preparo do Material 

 

Após a etapa de campo, os discos foram transportados para o Laboratório de 

Engenharia de Artefatos de Madeira - LEAM/COTEI/INPA, para corte de cunhas e corpos de 

prova que foram utilizados nas análises anatômicas, de densidade e química. A medição dos 

discos foi feita sobre os quatro raios (R) marcados nas amostras, da medula até a casca com o 

auxílio de uma trena, seguida da medição da largura do cerne, do alburno e da casca, 

(Barusso, apud., Aparecido, 2014) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Marcação dos discos para o corte das amostras. 

  

Na sequência, foram retiradas as cunhas para a identificação macroscópica, preparo 

das lâminas anatômicas, e tiras radiais para a determinação da densidade básica e análise 

química (Figura 7). 
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A 
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Figura 7. Preparo das amostras no Laboratório de Engenharia e Artefatos de Madeira no INPA; A 

- Serra Fita utilizada para cortar os discos em cunhas e corpos-de-prova; B - Discos sendo 

cortados nas marcações em tiras e cunhas; C – Marcação dos corpos de prova nas cunhas e nas 

tiras; D – Cunha retirada do disco; E - Tiras radiais com os corpos de provas marcados e 

identificados em três posições: 0%, 50% e 100%; F– Corpos de prova cortados nas medidas 

2x2x3 cm com seu respectivo código (TAPPI T 258 om/1994); G – Todas as cunhas e tiras 

radiais retiradas dos 26 discos. 
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4.6. Métodos 

 

Para obtenção dos objetivos propostos, o protocolo seguido na apresentação dos 

métodos possui a seguinte ordem: 1) Confirmação das espécies por meio da identificação 

macroscópica; 2) Determinação da densidade básica (base e ápice); 3) Cálculo da variação do 

teor de extrativo na base e ápice; 4) Condutividade hidráulica e 5) Análise estatística. 

 

4.7. Identificação Macroscópica 

 

As cunhas foram levadas ao laboratório de Anatomia da Madeira – COTEI/INPA, para 

confirmação das espécies. A identificação macroscópica foi obtida por meio de uma amostra 

com a presença de cerne e alburno onde, os corpos de prova foram preparados com o plano a 

ser observado com uniformidade perpendicular ao parênquima radial com dimensões 

equivalentes a 1,5 cm na direção tangencial x 2,0 cm na direção radial x 3,0 cm na direção 

axial e polidos para a realização do exame macroscópico, com o auxílio de lupa conta fio de 

10x de aumento (Figura 8) (IAWA, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Densidade Básica (TAPPI T 258 om/1994) 
 

Para a determinação da densidade básica, os corpos de prova foram levados ao 

laboratório de Química da Madeira – CPPF/INPA, para determinar volume e peso. Foi 

estimada a variação radial na base e no ápice, por se tratar de medidas que podem diferenciar 

ao longo do fuste, servindo de base para correlacionar outras variáveis no estudo, e 

consequentemente a obtenção de outros objetivos específicos.  

A B C 

Figura 8. Protocolo de identificação macroscópica: A - Cunha com os corpos de prova marcados paralelos aos 

raios; B - Corpos de prova; C- Lupa de 10 x de aumento e estilete utilizados para observar os raios. 
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Para a determinação da densidade foram retirados corpos de prova com as dimensões 

2,0 x 2,0 x 3,0 cm. Os corpos de prova foram retirados de duas tiras radiais nos discos da base 

e do ápice identificadas como lado A e lado B e de três posições: 0% (região próxima à 

medula), 50% (região intermediária entre cerne e alburno), 100% (região de alburno próximo 

à casca). Os valores de densidade e volume foram obtidos por meio do método de imersão, 

usando o princípio de Arquimedes. Esse método consiste em deixar os corpos de prova 

imersos em água por 20 dias ou até saturação completa. O volume foi estimado submergindo 

a amostra em um recipiente com água destilada sobre uma balança digital (Figura 9).  

A amostra foi mantida submersa durante as medições com a ajuda de uma agulha, sem 

tocar nas paredes do recipiente. A diferença de massa indicada na balança forneceu o volume 

deslocado, que corresponde ao volume dos corpos de prova. Após a determinação do volume, 

as peças foram colocadas em estufa a 105 ± 2 ºC até peso constante (Ms). A partir dos valores 

obtidos foi empregada a fórmula para o cálculo da densidade básica: 

 

   
  

  
 

 

Onde: 

ρb - densidade básica (g/cm3);  

Ms = peso da amostra seca em estufa à 105 ± 1ºC (g);  

Vu = volume do disco em estado saturado (m
3
). 
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A B 

C 

D E F 

G 

Figura 9. A - Corpos de prova identificados para cálculo da densidade; B – Separação em saquinhos 

por espécie, foram feitos vários furos em cada saquinho para permitir a entrada da água para 

saturação dos corpos de prova; C – Balde onde os corpos de prova ficaram submersos em água até o 

ponto de saturação das fibras; - D e E – Obtenção do volume pelo método de Arquimedes, utilizando 

um Becker com água destilada, balança e um suporte onde a amostra foi fixada; F – Após a obtenção 

do volume as amostras foram levadas a estufa até obtenção do peso constante; G - Obtenção do peso 

seco de todas as amostras. 
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A 

B C D 

4.9. Extrativos  

 

A determinação da solubilidade da madeira em água quente seguiu uma adaptação da 

norma “American Society for Testing and Materials” – ASTM D-1110/84. Para a 

determinação dos extrativos, as amostras foram transformadas em cavacos e sequencialmente 

em serragem utilizando moinho do tipo Willey (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Após a obtenção da serragem, foram pesados em balança analítica, 1,000 g de 

serragem por repetição do cerne e alburno da base e do cerne e alburno do ápice, e 

transferidos para o Erlenmeyer. Foram adicionados 1.000 mL de água destilada e as amostras 

permaneceram em banho-maria a temperatura de 100ºC por 4h, sendo que, a cada 1h a água 

foi trocada e filtrada.  Para cada espécie foram utilizadas três repetições de alburno e cerne da 

base e do ápice (Figura 11). 

Figura 10. Preparo das amostras para as análises químicas; A – retirada de pequenas lascas dos discos nas 

posições: cerne e alburno dos discos da base e do ápice de todas as árvores coletadas; B- Macro Moinho tipo 

Willey; C e D – Coleta da Serragem após a moagem da madeira. 
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A B 
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F G 

H 

I 

J 

Figura 11. Protocolo para extração em água quente: A - Amostras de cerne e alburno da base e do ápice; B - 

Amostras nos erlenmayer para serem preenchidos com água destilada; C e D- processo de banho-maria; E - 

Coloração das amostras após a primeira extração; E- Filtragem do extrato; G – Alíquotas de 50 mL do 

extrato; H - Estufa à 100ᵒC; I e J- Extrativo após a evaporação da solução aquosa e presença visível da 

massa de extrativos;  
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Decorridas às 4h, as soluções foram filtradas em cadinhos filtrantes de porosidade M, 

para separação da solução aquosa com extrativos da serragem. Para a determinação da massa 

de extrativos, foi retirada da solução aquosa uma alíquota de 50 mL. Os cadinhos com os 50 

ml de extrato foram colocados em estufa a 70º C até que toda a água da solução aquosa fosse 

evaporada restando somente à massa de extrativos. Posteriormente esse cadinho foi pesado até 

obtenção da massa constante e aplicado a seguinte fórmula:  

 

     
        

  
       

 

Onde:  

TEA% - Teor de extrativos aquosos. 

          - É a massa do extrato obtido por meio da diferença do peso do cadinho seco 

e vazio e o peso do cadinho após a evaporação da água e atingido o peso constante; 

   - Peso seco da amostra. 

 

4.9.2 – Teor de Umidade (NBR7993 DE 10/2001) 

 

Para a realização dos cálculos da solubilidade em água da madeira, foi necessário fazer 

o teor de umidade para a obtenção do peso seco de cada amostra. Primeiramente os pesa 

filtros foram levados para estufa a 100 ± 2°C, até atingir peso constante, em seguida, foram 

acrescentados aos pesa filtros outros 1,000g de serragem (Figura 12). Para cada espécie foram 

feitas duas repetições, e retornados a estufa 105 ± 3°C até peso constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pesa filtros com serragem de cerne e alburno da base e ápice. 
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O teor de umidade foi obtido com o cálculo da diferença do peso do pesa filtro seco e 

vazio pelo peso do pesa filtro com serragem após a evaporação da água e atingido o peso 

constante e aplicada a seguinte fórmula: 

 

    
      

  
     

Onde:  

TU% - Teor de umidade 

Ps - É o peso seco da amostra obtido por meio da subtração do peso do pesa filtro com 

serragem do pesa filtro vazio; subtraído de 1 porque corresponde a 1,000g de serragem 

que foi colocado no pesa filtro. 

 

4.10. Condutividade Hidráulica 

 

4.10.1. Lâminas Histológicas 

 

Para o preparo das lâminas histológicas, foram utilizados os mesmos corpos de prova 

das observações macroscópicas, retirados do cerne e alburno da base e do ápice de todos os 

indivíduos. As amostras passaram por um processo de amolecimento em uma solução de 1:1 

de Glicerina e água destilada por 24/48h. Após este período foram feitos cortes no sentido 

transversal de 18µm de espessura utilizando equipamento de seccionar preciso, Micrótomo 

American Optical 860 (Figura 13).  

Foram feitos diversos cortes para garantir que os vasos não se rompessem a fim de 

garantir a visualização das estruturas anatômicas. Para cada corpo de prova foram montadas 3 

lâminas, totalizando 144 lâminas. Os cortes foram hidratados com água destilada e 

posteriormente os cortes passaram por uma série alcóolica como parte de um processo de 

desidratação. Esta série alcóolica consiste na lavagem destes cortes com álcool 50%, seguido 

de 70%, 96% e 100% (Burger e Richter, 1991). Em seguida, os cortes passaram pelo processo 

de coloração com uma solução de safranina e água por 30 minutos, após este período os cortes 

passaram novamente pela lavagem com a série alcóolica para a retirada de excesso de corante. 

Com o auxílio de uma pinça, cada corte foi depositado sobre uma lâmina de vidro, e 

com uma lâmina de barbear as bordas dos cortes foram aparadas. Com o corte transversal 

devidamente disposto sobre a lâmina de vidro, adicionou-se uma gota do meio de montagem 
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Permount e colocou-se sobre o corte uma lamínula, de modo a evitar o surgimento de bolhas 

de ar, e por fim feito à etiquetagem e identificação de cada lâmina. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram analisadas características anatômicas qualitativas e quantitativas, que 

influenciam direta ou indiretamente na condutividade hidráulica, como: frequência e diâmetro 

dos vasos, ocorrência de tilose e tipos de parênquima, de acordo com IAWA Committee 

(1989). As medições foram feitas em Microscópio Labomed modelo Luxeo 4D com aumento 

de 10x utilizando uma escala micrométrica representando 1mm². (Figura 14). Para dados de 

diâmetro foram feitas 25 medições aleatórias em cada lâmina para obtenção dos valores de 

diâmetro dos vasos. Para frequência, foi delimitado uma área de 1mm² e contados todos os 

vasos solitários e múltiplos. Após medições, as lâminas histológicas foram armazenadas para 

uso em estudos futuros no laminário do Laboratório de Anatomia da Madeira. Para todos os 

elementos medidos, determinaram-se medidas de tendência central (média), de dispersão 

(desvio padrão), bem como o intervalo de confiança. 

A 

B C 

D 

E F 

Figura 13. Protocolo para montagem de lâminas histológicas: A - Amostras em solução de Glicerina e 

Água destilada para amolecimento dos corpos de prova; B - Amostra fixada no Micrótomo para corte; C - 

Cortes com 8µm de espessura em destaque na lâmina. D – cortes preparados para a lavagem com série 

alcoolica; E – Aplicação do corante Safranina aos cortes; F – Laminas montadas com um pequeno peso 

sobre a lamínula para evitar o aparecimento de bolhas sobre o corte. 
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4.10.2. Formulário – Condutividade Hidráulica 

 

O diâmetro dos vasos foi mensurado utilizando microscópio Labomed Luxeo 4D 

Digital Stereozoom com objetiva de 10x de aumento e software Pixel Pro. Foram medidos os 

diâmetros de 25 vasos em cada lâmina. Foram feitas três repetições de lâminas para cerne e 

alburno da base e do ápice em todas as espécies, totalizando 3875 diâmetros de vasos 

mensurados. O diâmetro equivalente dos vasos foi utilizado para determinar a condutividade 

hidráulica teórica. Inicialmente foi calculado o diâmetro dos vasos hidraulicamente ponderado 

(Dh), (Poorter, et al., 2010). 

    
∑ 

 

 
 
 
  

A condutividade hidráulica potencial (Ks) foi calculada de acordo com a lei de Hagen-

Poiseuille, utilizando os valores do diâmetro hidráulico ponderado dos vasos, com o uso da 

fórmula abaixo, ressalta-se que este parâmetro foi estimado, portanto são valores teóricos, 

Figura 14. Protocolo para obtenção dos valores de diâmetro e frequência de vasos. A - Observação e 

medição das variáveis anatômicas; B – Imagem com aumento de 50x com a medição do Diâmetro em 

micrômetros; C – Tela capturada do Software PixelPro onde foram mensurados os diâmetros dos vasos 

e a Densidade dos Vasos em uma área de 1mm² demarcada em amarelo na imagem com 10x de 

aumento. 
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sendo este o volume de água que potencialmente passa por meio dos elementos condutores no 

xilema (Poorter et al.,  2010): 

 

    
  

    
        

4
 

Onde:  

  é densidade da água a 20°C (998,2 kgm³); 

  é a viscosidade da água a 20°C (1,002 x 10
-3

 MPa
-1

 a 20°C); 

VD é a frequência dos vasos; 

   é diâmetro hidráulico.  

 

4.11. Análise de Dados 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para verificar a 

existência de verossimilhanças entre as variáveis (IPCC, 2010) (Tabela 3) e diferenciação de 

médias pelo teste tukey (P < 0,05). Foi utilizada a correlação de Pearson (r) para medir o grau 

de correlação entre teor de extrativos, teor de umidade, densidade da madeira e os traços de 

arquitetura hidráulica. Para medir a influência do teor de extrativos nas variáveis hidráulicas, 

foi feito uma Análise de Componentes Principais (PCA). As análises estatísticas foram 

realizadas com a utilização dos softwares RStudio, Past 4.0 e Microsoft Office Excel. 

 

Tabela 3.  Escala de Verossimilitude  

Termo Nível de Confiança (p) 

Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 

Muito Provável 90 – 100% probabilidade 

Provável 66 – 100% probabilidade 

Não Provavelmente 33 – 66% probabilidade 

Improvável 0 – 33% probabilidade 

Muito improvável 0 – 10% probabilidade 

Excepcional/ improvável 0 – 1% probabilidade 

IPCC, 2010 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  Identificação das Espécies 

 

As descrições das características anatômicas macroscópicas das espécies estudadas 

estão apresentadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Descrição Macroscópica das espécies com observação macroscópica de aumento de 10x 

Descrição Macroscópica das espécies 

Hymenolobium modestum: Angelim-Pedra 

Parênquima axial visível a olho nu, paratraqueal confluente em trechos longos 

tendendo a formar faixas largas. Vasos visíveis a olho nu, camadas de 

crescimento distintas, individualizadas por zonas fibrosas tangenciais mais 

escuras;  

 Protium puncticulatum: Breu-Vermelho 

Parênquima axial difuso, Raios distinto a olho nu. Poros com distribuição 

uniforme, alguns obstruídos por tilos ou óleo-resina; 

 

Scleronema micranthum: Cardeiro 

Parênquima axial paratraqueal vasicêntrico. Poros visíveis a olho nu, alguns 

obstruídos por tilos e resina. Raios visíveis Sem auxílio de lupa (os mais 

largos), com distribuição regular; 

 

Dipteryx odorata: Cumarú 

Parênquima axial paratraqueal aliforme de extensão losangular. Poros 

solitários e óleo-resina escuro presente; 
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 Goupia glaba: Cupiúba 

Parênquima apotraqueal difuso e paratraqueal escasso, nem sempre visível sob 

lente. Poros com distribuição difusa e óleo-resina presente; 

 

 Dialium guianense: Jutaí-Pororoca 

Parênquima axial em faixas tangenciais, presença de sílica, cristais e óleo-

resinas; 

 

 Licaria rígida: Louro-Amarelo 

Parênquima axial indistinto mesmo sob lente. Poros visíveis a olho nu; 

distribuição uniforme, tilos e células oleíferas presentes; 

 

 Mezilaurus itauba: Louro-Itaúba 

Parênquima axial invisível e raios visíveis sob lente. Vasos obstruídos por tilos 

e camadas de crescimento indistintas ou delimitadas por zonas fibrosas 

tangenciais mais escuras; 

 

 Ocotea neesiana: Louro-Preto 

Parênquima vasicêntrico escasso, pouco visível mesmo sob lente e poros 

pouco notados a olho nu; 

 

Manilkara huberi: Maçaranduba 

Parênquima axial: visível sob lente em linhas. Raios visíveis sob lente. Vasos 

obstruídos por tilos e camadas de crescimento distintas, separadas por zonas 

fibrosas tangenciais mais escuras; 

 



43 
 

Astronium lecointei: Muiracatiara 

Parênquima axial indistinto, presença de óleo-resina e cristais. Poros notados a 

olho nu como pontos mais claros e tilos presentes; 

 

Brosimum rubescens: Muirapiranga 

Parênquima axial aliforme com aletas curtas. Raios visíveis apenas sob lente 

na face tangencial. Poros obstruídos por tilos ou resina da mesma cor da 

madeira; 

 

Aspidosperma desmanthum: Pequiá-Marfim 

Parênquima axial indistinto. Raios visíveis sob lente, obstruídos por óleo-

resina. Camadas de crescimento: pouco distintas demarcadas por zonas 

fibrosas. 

 

 

As características encontradas foram de acordo com o observado em lente de aumento 

10x e comparadas com as amostras de madeiras da Xiloteca do INPA. Também é possível 

observar na Tabela 4, que todas das espécies estudadas apresentam algum tipo de obstrução 

nos poros, seja por tilos, óleos - resinas, ou cristais. A presença desses compostos orgânicos e 

inorgânicos além de ser uma característica específica de cada espécie também está 

relacionada aos trade-offs, onde, espécies que investem em maior resistência mecânica do 

caule e de vasos possuem menor eficiência na condutividade e maior resistência ao 

embolismo (Baas, et al., 2004; Lachenbruch e McCulloh, 2014).  
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5.2. Determinação da densidade básica 

 

A tabela 5, refere-se à média da densidade básica (Db) dos discos ao longo do tronco e 

classificados de acordo com Melo et al. (1990) e Coradin et al. (2010).  

 

Tabela 5. Valores de Densidade média separados em grupos de densidade média/alta. 

Densidade Básica (g/cm³) 

Espécies Média (S) Cv (%) Mín. Máx. Classe 

Protium puncticulatum 0,52 0,06 11,46 0,43 0,64 

Média* 

Scleronema micranthum 0,58 0,05 9,23 0,49 0,66 

Licaria rígida 0,62 0,03 4,35 0,58 0,67 

Ocotea neesiana 0,66 0,04 6,45 0,57 0,72 

Hymenolobium modestum 0,67 0,07 9,95 0,55 0,74 

Mezilaurus itauba 0,70 0,05 6,78 0,63 0,77 

Goupia glaba 0,71 0,04 6,06 0,63 0,78 

Média do Grupo 1 0,64 0,08 10,66 0,52 0,71  

Aspidosperma desmanthum 0,75 0,07 9,29 0,58 0,81 

Alta* 

Astronium lecointei 0,77 0,11 13,84 0,58 0,91 

Dialium guianense 0,82 0,14 17,51 0,62 1,05 

Brosimum rubescens 0,87 0,17 19,90 0,61 1,04 

Manilkara huberi 0,90 0,06 6,83 0,81 0,96 

Dipteryx odorata 0,94 0,07 7,08 0,84 1,01 

Média do Grupo 2 0,84 0,07 9,20 0,75 0,94  

Média Geral 0,73 0,07 9,90 0,61 0,83  

S: Desvio Padrão; Cv: Coeficiente de variação *Fonte: Melo et al., 1990. 

 

A média geral da densidade básica ficou em torno de 0,73 g/cm
3
, valor similar ao 

encontrado por (Chave et al., 2009) em um conjunto de dados obtidos de várias regiões de 

florestas do globo. Neste estudo, a densidade básica das espécies variou entre 0,52 g/cm³, 

Protium puncticulatum e 0,94 g/cm³, Dipteryx odorata, valores distantes mesmo entre um 

grupo limitado de espécies. Com essa amplitude, as espécies foram agrupadas em duas 

classes: a de média densidade, com valores entre 0,51 – 0,72 e alta densidade com valores 

acima de 0,73 (Coradin et al., 2010). As variações de densidade descritas neste estudo estão 

de acordo com os valores encontrados na literatura para a maioria das espécies de madeira 

tropical (Araújo, 2007; IPT, 2013; Pereira, 2013; Reis et al., 2019; Sousa et al., 2019). 
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A partir dessa classificação os dados foram considerados para ordenar as espécies na 

classificação final, originando os seguintes grupos: Espécies da Classe Média, Protium 

puncticulatum (0,52 g/cm³), Scleronema micranthum (0,58 g/cm³), Licaria rígida (0,62 

g/cm³), Ocotea neesiana (0,66 g/cm³), Hymenolobium modestum (0,67 g/cm³), Mezilaurus 

itauba (0,70g/cm³) e Goupia glaba (0,71 g/cm³) e Espécies da Classe Alta: Aspidosperma 

desmanthum (0,75 g/cm³), Astronium lecointei (0,77 g/cm³), Dialium guianense (0,82 g/cm³), 

Brosimum rubescens (0,87 g/cm³), Manilkara huberi (0,90 g/cm³) e Dipteryx odorata (0,94 

g/cm³).  

Com essa classificação, a análise de variância (ANOVA) indica que é virtualmente 

certo que exista diferença dos valores médios de densidade entre as espécies e dentro das 

classes formadas (Tabela 6, 7 e 8). Esse resultado já era esperado e corrobora com estudos 

feitos por Silva (2013) e Araújo (2019), que mostram uma variação da densidade básica entre 

espécies devido à influência das características físicas, químicas anatômicas e mecânicas além 

da interação da árvore com fatores ambientais tais como: condições edáficas, impactos 

naturais e competição por luz (Cruz et al., 2019).  

Tabela 6. ANOVA para todas as espécies em relação a sua densidade. 

Fonte de variação SQ Gl QM F P 

Espécies 0,132 1 0,132 25,811 0,000*** 

Erro 0,056 11 0,005   

  ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 
  ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 

  *Provável  66 – 100% probabilidade 

 

Tabela 7. ANOVA para as espécies do grupo de densidade média. 

Fonte de variação SQ Gl QM F P 

Espécies  0,314 6 0,052 20,976 0,000*** 

Erro 0,192 77 0,002   

  ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 

  ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 
  *Provável  66 – 100% probabilidade 

 

Tabela 8. ANOVA para as espécies do grupo de densidade alta. 

Fonte de variação SQ Gl QM F P 

Espécies 0,359 5 0,072 5,755, 0,000*** 

Erro 0,824 66 0,012   

  ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 

  ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 
  *Provável  66 – 100% probabilidade 

 

 

No âmbito geral, a densidade da madeira pode estar relacionada com diversos 

parâmetros na estrutura da madeira destacando-se, as dimensões das fibras, características dos 
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vasos, componentes extraíveis presentes por unidade de volume, armazenamento de água no 

tronco e a segurança do transporte hidráulico (Jacobsen et al., 2005).  Cruz et al., (2019) 

destacam que variações na densidade básica da madeira, entre e dentro de indivíduos da 

mesma espécie, se devem ao resultado diferenciado no volume de poros e na presença de 

extrativos.  

O resultado do teste Tukey para a classe de média densidade (Apêndice A), indica a 

espécie Protium apiculatum (Db=0,52) com diferenças em relação às demais espécies de 

média densidade e todas as espécies de alta densidade, essa diferença pode estar 

possivelmente associada ao valor da sua densidade por ser considerada o menor valor 

observado neste estudo. Por outro lado à espécie Dipteryx odorata com a maior média de 

densidade (Db=0,94), apresentou diferenças com todas as espécies de média densidade, além 

de diferenças dentro do grupo de alta densidade (Apêndice B), como no caso das espécies: 

Aspidosperma desmanthum, Astronium lecointei e Dialium guianense, indicando a presença 

de mais uma classe com espécies com densidade acima de 0,87, caso das espécies: Brosimum 

rubescens, Manilkara huberi e Dipteryx odorata. 

 

5.2.1. Densidade: Variação longitudinal 

Os valores da densidade em relação às posições no sentido base-ápice são 

apresentados na Figura 15, onde podemos observar um comportamento similar independente 

do grupo de densidade em que há uma diminuição da densidade básica no sentido 

longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Variação longitudinal da densidade básica (Db) na base e no ápice por espécies. 
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Para verificar as diferenças estatísticas foi realizada análise de variância (ANOVA), e 

os dados foram organizados por meio de um delineamento estatístico inteiramente casualizado 

para ambos os parâmetros, com 12 observações de densidade para todas as espécies com: 6 

repetições da base e 6 repetições do ápice. Aplicando a análise de variância para a densidade 

básica em relação à variação longitudinal, pode-se verificar que a variável é muito provável 

que seja diferente (p = 0,039) na base e no ápice (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Análise de variância (ANOVA) para a densidade nas diferentes posições do tronco (base e ápice). 

Fonte de variação SQ Gl QM F P 

Longitudinal 0,089 1 0,089 4,325 0,039** 

Erro 3,183 154 0,021   

        ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 

        ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 

        *Provável  66 – 100% probabilidade 

 

Nas espécies do Grupo 1 a densidade média diferiu em 6% nas posições do tronco, já 

o Grupo 2 a densidade média diferiu 9%. A diminuição da densidade no sentido longitudinal 

observada neste estudo, corrobora com estudos de Schuldt et al. (2013) em que a densidade da 

madeira diferiu até 10% nas diferentes posições no tronco, presumindo que essa diminuição 

da densidade seria devido ao aumento do espaço para desenvolvimento de esclerênquima, 

tecido de sustentação no ápice do fuste. Resultado semelhante foi encontrado por Sarmiento et 

al. (2011) em que há uma diminuição de 9% da densidade no tronco em relação aos galhos. 

Cruz et al. (2019) reforça que a posição no tronco tem um considerável efeito na densidade da 

madeira e, geralmente, a base tem madeira de maior densidade que a parte superior, tendência 

observada neste estudo. Essa diferenciação da densidade básica está associada a diferenças na 

anatomia e a quantidade de substâncias extrativas na madeira, ou seja, a estrutura é 

caracterizada pela quantidade proporcional de diferentes tipos de células e extrativos por 

unidade de volume. (Costa, 2006; Sette Junior, et al., 2012)   

 

5.2.2. Densidade: Variação Radial 

 

Os valores da densidade em relação às posições no sentido cerne/alburno estão 

apresentados na Tabela 10.   

 

 



48 
 

Tabela 10. Valores da variação radial da densidade básica a partir da medula (0%) até próximo à casca (100%) 

(g/cm³) das espécies estudadas 

Variação radial da Densidade (g/cm³) 

Espécies 
Posição no 

tronco 

Posição radial Dens. 

Média 

Desvio 

padrão 
CV (%) 

0% 50% 100% 

P. puncticulatum 
Base 0,51 0,60 0,50 0,54 0,0710 13,24 

Ápice 0,48 0,53 0,48 0,50 0,0262 5,26 

S. micranthum 
Base 0,61 0,61 0,51 0,57 0,0580 10,09 

Ápice 0,63 0,59 0,56 0,59 0,0423 7,12 

L. rígida 
Base 0,58 0,63 0,64 0,62 0,0289 4,68 

Ápice 0,64 0,64 0,62 0,63 0,0205 3,24 

O. neesiana 
Base 0,70 0,71 0,67 0,69 0,0199 2,87 

Ápice 0,64 0,66 0,60 0,63 0,0348 5,48 

H. modestum 
Base 0,73 0,73 0,69 0,72 0,0214 2,98 

Ápice 0,67 0,62 0,56 0,62 0,0487 7,91 

M. itauba 
Base 0,75 0,74 0,69 0,73 0,0348 4,79 

Ápice 0,71 0,64 0,65 0,67 0,0317 4,76 

G. glaba 
Base 0,70 0,75 0,76 0,74 0,0280 3,79 

Ápice 0,68 0,70 0,67 0,68 0,0308 4,52 

A. desmanthum 
Base 0,79 0,79 0,75 0,78 0,0248 3,20 

Ápice 0,80 0,72 0,62 0,71 0,0785 10,99 

A. lecointei 
Base 0,84 0,90 0,71 0,82 0,0823 10,04 

Ápice 0,81 0,72 0,61 0,72 0,0924 12,91 

D.  guianense 
Base 1,04 0,92 0,71 0,89 0,1383 15,54 

Ápice 0,81 0,79 0,63 0,74 0,0873 11,75 

B. rubescens 
Base 0,95 0,98 0,64 0,86 0,1559 18,16 

Ápice 0,98 1,04 0,64 0,89 0,1749 19,74 

M. huberi 
Base 0,94 0,94 0,83 0,90 0,0515 5,71 

Ápice 0,93 0,96 0,81 0,90 0,0654 7,28 

D. odorata 
Base 1,00 0,99 0,93 0,97 0,0526 5,40 

Ápice 0,96 0,87 0,91 0,91 0,0597 6,55 

 

As espécies, P. puncticulatum e S. micranthum foram as que apresentaram os menores 

valores médios de densidade em todas as posições. Os maiores valores de densidade para as 

posições foram obtidos pelas espécies M. huberi e D. odorata. Esses resultados corroboram 

com a análise feita para a densidade na variação longitudinal no ranking das espécies (Figura 

19). 

Pela Figura 16, a densidade básica no sentido cerne alburno base tende a aumentar na 

posição intermediária de 50% (região intermediária entre cerne e alburno) e em seguida 

diminuir, obtendo os menores valores para a posição 100% (alburno). Isto era esperado, 

considerando que o cerne possui maior densidade  e possivelmente maior teor de extrativo. As 

amostras retiradas no alburno próximo a casca (100%) apresentaram uma tendência de 

decréscimo na densidade básica no sentido base-ápice. Também, percebeu-se na Figura 16, 
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que há uma tendência para valores mínimos de densidade básica encontradas no alburno 

(100%). 

 

Para identificar diferenças foi realizada análise da variância (ANOVA) entre a 

densidade básica no sentido radial (medula-casca), (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Quadro auxiliar da análise de variância (ANOVA) para a densidade na variação longitudinal e radial 

das espécies estudadas 
Fonte de variação SQ Gl QM F P 

Longitudinal 0,089 1 0,089 4,646 0,033** 

Radial 0,290 2 0,145 7,527 0,001*** 

Long. x Rad. 0,007 2 0,004 0,183 0,833 

Erro 2,886 150 0,019   
  ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 
  ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 

  *Provável  66 – 100% probabilidade 

 

Esse resultado reporta que é virtualmente certo que exista diferença no sentido radial 

(p < 0,01). Com a confirmação das diferenças, foi aplicado o teste de Tukey para verificação 

de diferenças existente entre as médias (Tabela 12).  

 

Tabela 12. Comparação múltipla “Tukey” para a variação radial 

Var. Radial Médias 

0% 
0,76 a 

(p=0,986)  

50 % 
0,76 ab 

(p=0,002) 

100% 
0,67 c 

(p=0,003) 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A B 

Figura 16. Valores médios da variação radial da densidade básica (g/cm³) nas posições 0%, 50% e 100% 

A – Base e B - Ápice. 
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O teste Tukey de comparações múltiplas de média mostrou que a densidade difere nas 

posições, 0% e 100%, e 50% e 100%. Enquanto que entre a posição 0% e 50% foi 

estatisticamente semelhante indicando que a densidade do cerne foi estatisticamente maior 

que a densidade do alburno. No geral a densidade básica no sentido medula casca tende a 

aumentar na região 50% (cerne) e em seguida diminuir, obtendo os menores valores para 

100% (alburno). Resultado semelhante encontrado por Fearnside, (1997) em um estudo de 

densidade com espécies arbóreas da Amazônia que mostra valores diferentes entre a 

densidade do cerne e do alburno, com significativa redução em direção ao alburno. Segundo 

Hietz, et al., (2013) esse declínio da densidade do cerne para o alburno, é resultado do 

processo de formação do cerne em que ocorre a deposição de extrativos na madeira mais 

interna. Na caracterização da madeira, a determinação de sua densidade e principalmente de 

sua variação dentro da árvore, tanto na direção radial, da medula para a casca, quanto no 

sentido base–ápice, é fundamental como subsídio ao entendimento das associações das 

características físicas, químicas e anatômicas. 

 

5.3. Teor de extrativos aquosos 

 

A análise descritiva do teor de extrativos mostra que as espécies que apresentaram os 

maiores teor de extrativos solúveis, foram: H. modestum (14,79%), seguido de M. huberi 

(13,15%). Por outro lado o menor teor de extrativos foi encontrado na espécie P. 

puncticulatum (6,68%) e A. lecointei (6,81%) (Figura 17).  
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Figura 17. Ranking das espécies de acordo com o teor de extrativos em diferentes posições no tronco. 
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Em vários estudos na avaliação de indivíduos dos mesmos gêneros, o teor de extrativo 

se mostrou com uma elevada amplitude de valores, associada ao método utilizado em cada 

estudo (Oliveira, 2011; Almeida, 2013; Silva, 2013; Araújo, 2014; Correa et al., 2014; Nobre 

et al., 2014; Hayasida et al., 2011; Bila et al., 2016; Souza et al., 2020). Nas Tabelas 13 e 14, 

são apresentados os valores médios para o teor de extrativo no sentido longitudinal e radial 

separados por grupos de densidade. No grupo 1 as espécies de média densidade, apresentaram 

maior teor de extrativos na base, e os valores médios de te% ficaram acima de 10% tanto na 

base quanto no ápice para cerne e alburno. Porém as espécies L. rígida e O. neesiana,  

apresentaram valores de te% maior no alburno do que no cerne na base do tronco.  

No ápice, as espécies P. puncticulatum, S.micranthum H. modestum e G. glaba 

apresentaram valores de teor de extrativos no alburno maiores que no cerne. O teor de 

extrativo encontrado em maior quantidade no alburno, corrobora com o estudo de Varejão et 

al., (2012) que afirma que o método de extração em água quente, extrai maior quantidade de 

substâncias orgânicas hidrofílicas como: amido e açúcares, que são substâncias de reserva 

presentes no parênquima do alburno. 

 

Tabela 13. Média do teor de extrativos no sentido longitudinal e radial do Grupo 1. 

Espécies G1 

Média densidade 

Teor de Extrativos (%) 

Base Ápice 

Alburno Cerne Alburno Cerne 

P. puncticulatum 6,14 10,34 5,80 4,43 

S.micranthum 8,33 8,16 11,74 5,90 

L. rígida 14,00 10,34 11,74 12,05 

O. neesiana 10,11 8,33 7,22 17,22 

H. modestum 14,57 15,81 15,35 13,41 

M. itauba 8,96 10,00 8,89 10,37 

G. glaba 13,18 13,19 11,76 10,91 

Médias 10,76 10,88 10,36 10,61 
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Tabela 14. Média do teor de extrativos no sentido longitudinal e radial do Grupo 2. 

Espécies G2 

Alta densidade 

Teor de Extrativos (%) 

Base Ápice 

Alburno Cerne Alburno Cerne 

A. desmanthum 7,98 11,35 9,43 8,88 

A. lecointei 5,93 10,93 5,98 4,42 

D. guianense 10,57 10,71 8,75 11,48 

B. rubescens 4,55 13,22 3,75 15,67 

M. huberi 16,59 11,59 14,09 10,34 

D. odorata 9,56 11,44 11,46 4,72 

Médias 9,20 11,54 8,91 9,25 

 

 Observa-se no grupo 2, que as espécies de alta densidade apresentam o cerne com 

maior porcentagem de teor de extrativo em relação ao alburno, isto pode estar associado ao 

processo de formação do cerne que perde a capacidade de transporte e desenvolve condição 

de deposição de uma ampla variedade de substâncias extrativas incluindo taninos, corantes, 

óleos, gomas, resinas, sais e ácidos orgânicos que, acumulam-se nos lumes dos vasos e 

paredes celulares, resultando na coloração mais escura da madeira, além do aumento da 

densidade e durabilidade (Silva, et al., 2005; Varejão et al., 2012; Moreira et al., 2016). Por 

outro lado, quando comparados os valores de cerne e alburno no ápice, podemos observar que 

os valores de extrativos no alburno são maiores que no cerne. Essa relação pode ser explicada 

pela diminuição da densidade no sentido longitudinal além da alta atividade fisiológica no 

ápice e o armazenamento de extrativos hidrofílicos nas células de parênquima axial (Plavcová 

e Jansen, 2015). 

 Essa variação de cerne para alburno foi possível ser observada em laboratório. Em 

algumas espécies a cor do extrato aquoso apresentava-se diferente em função da parte 

analisada dentro da árvore. A coloração dos extratos aquosos também se diferenciou entre os 

grupos de densidade (Figura 18) podendo ser observada a diferença de coloração entre cerne e 

alburno. As espécies de alta densidade apresentaram coloração mais escura no cerne que no 

alburno, isso provavelmente ocorreu devido à deposição de compostos polifenólicos naturais 

que se oxidam facilmente com a produção de substâncias coloridas no cerne (Varejão et al., 

2012).  
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Figura 18. Coloração dos extratos aquosos. A - Espécies de média densidade: P. puncticulatum, L. 

rígida, O. neesiana; B - Espécies de alta densidade: A. desmanthum, D. guianense, B. rubescens. 

A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob o ponto de vista estatístico, o resultado da ANOVA em esquema fatorial (Tabela 

15), indicou que as maiores diferenças estão relacionadas com o fator espécie (p = 0,000), ou 

seja, é virtualmente certo que esse fator exerça influência direta na diferença no teor de 

extrativo, provavelmente associado às diferentes características ecológicas e estruturais das 

espécies. Além disso, seguindo o protocolo de análise dos dados do IPCC (2010), que 

considera (p<0,1), outros fatores também apresentaram evidências que sejam muito prováveis 

diferenças, principalmente na avaliação individual dos fatores, longitudinal (p= 0,064) e radial 

(p=0,083), isso pode estar relacionado ao método utilizado na extração, nesse caso, uso da 

água quente que em parte limita a extração das substâncias presentes no cerne e no alburno. 

Souza et al., (2020) estudando a caracterização de propriedades químicas de madeiras, 

também encontrou diferenças no teor de extrativo utilizando água quente. Neste local, o valor 

obtido para o teor de extrativo do gênero Hymenolobium sp., ficou em torno de 9,16%, 

inferior ao obtido no presente estudo (14,79%). 

Tabela 15. Quadro auxiliar da análise de variância (ANOVA), fatorial do teor de extrativo, em relação as 

espécies, e os sentidos longitudinal e radial 

Fonte de variação SQ Gl QM F P 

Espécies 803,855 12 66,988 10,065 0,000*** 

Longitudinal 23,393 1 23,393 3,515 0,064** 

Radial 20,348 1 20,348 3,057 0,083** 

Esp. x Long. 109,379 12 9,115 1,369 0,192 

Esp. x Radial 491,756 12 40,980 6,157 0,000*** 

Long. x Radial 7,144 1 7,144 1,073 0,303 

Esp. x Long. x Radial 278,082 12 23,174 3,482 0,000*** 

Erro 692,200 104 6,656   

  ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 
  ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 

  *Provável  66 – 100% probabilidade 
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As maiores diferenças obtidas pelo teste de Tukey (Apêndice C), indicam que a 

espécie Protium apiculatum, com a menor média do teor de extrativo (6,68%), apresenta as 

maiores diferenças com as espécies de teores acima de 10% Licaria, Ocotea, Hymenolobium, 

Goupia, Dialium e Manilkara. Apesar do resultado inferior do teor de extrativo, o gênero 

Protium pertencente à família Burseraceae é um dos mais abundantes na região amazônica 

(Ter Steege et al., 2013) e tem uma característica particular que é a presença de camadas 

sucessivas de resina (exsudados) que endurecem, formando uma resina caroço que pode pesar 

500 g. Esses caroços são coletados por pessoas e usados para vários propósitos de diversas 

culturas amazônicas (Plowden et al., 2002 ). 

No outro extremo temos as espécies Hymenolobium modestum (14,79%) e Manilkara 

huberi (13,15%), com as maiores médias de extrativo com diferenças com a maioria das 

espécies avaliadas entre e dentro das classes de densidade. Araújo (2019) encontrou 

resultados semelhantes para o gênero Hymenolobium na caracterização de extrativos solúveis 

em água para a produção de painéis (15,71%). Silva (2013) também encontrou valor acima de 

10% no gênero Hymenolobium, porém, com a adoção de vários métodos. 

Os extrativos têm efeitos em muitas propriedades da madeira, incluindo as relações 

madeira-água (Jankowska et al., 2018). Os valores de teor de umidade são apresentados na 

tabela 13. Onde podemos observar que na base, as espécies de média densidade o teor de 

umidade variou de 9,87% M. itauba a 13,57% Licaria rígida e nas espécies de alta densidade 

variou de 9,95% D. odorata a 13,69% D. guianense e A. lecointei. Já no ápice a umidade 

variou de 10,21% M. itauba a 13,64% H. modestum nas espécies de média densidade e nas de 

alta densidade variou de 10,87% D. odorata a 13,64% A. lecointei. 
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Tabela 16. Teor de umidade nas posições radial e longitudinal e nos grupos de densidade média e alta. 

Espécies 

 Teor de Umidade (%)  

Base Ápice 

Alburno Cerne Média Alburno Cerne Média 

P. puncticulatum 11,56 12,37 11,96 11,58 11,78 11,68 
S.micranthum 11,51 11,10 11,31 11,79 12,52 12,16 

L. rígida 15,15 11,99 13,57 13,69 11,54 12,61 
O. neesiana 11,07 11,08 11,08 11,48 11,15 11,31 

H. modestum 13,64 13,00 13,32 13,64 13,64 13,64 
M. itauba 9,85 9,89 9,87 10,01 10,40 10,21 
G. glaba 11,57 9,76 10,66 11,48 12,44 11,96 

Média G1 12,05 11,40 11,68 11,95 11,54 11,80 

A. desmanthum 10,98 11,16 11,07 12,14 11,20 11,67 

A. lecointei 13,69 13,68 13,69 13,30 13,97 13,64 
D. guianense 12,49 14,89 13,69 12,15 11,67 11,91 
B. rubescens 12,22 10,09 11,16 11,56 10,39 10,98 

M. huberi 11,78 11,63 11,70 11,83 12,23 12,03 
D. odorata 10,02 9,88 9,95 10,91 10,83 10,87 

Média G2 11,99 11,70 11,88 11,98 11,72 11,85 

 

As espécies do grupo 1 apresentaram um aumento gradual no sentido longitudinal em 

média de 2,15%, corroborando com Nogueira et al. (2008) em que o teor de umidade aumenta 

no sentido base-ápice. No grupo 2 as espécies de densidade alta tenderam a acumular menos 

água devido a madeira ser menos porosa porém, algumas espécies apresentaram maior valor 

de tu% no ápice que pode ser explicado pela diminuição da densidade no sentido longitudinal 

e consequentemente maior quantidade de água armazenada (McCulloh et al.,2011). Os 

compostos aromáticos derivados da glicose, flavonóides e taninos condensados serão mais 

suscetíveis a absorver água e induzir maior mudança dimensional, influenciando o 

inchamento ou encolhimento da madeira (Nzokou e Kamdem, 2004; Jankowska, et al., 2018).  

Também foram investigadas as correlações entre teor de extrativos, densidade e teor 

de umidade por meio de análises de regressão linear. Os resultados são mostrados na Figura 

18, na qual são notadas relações positivas significativas nas espécies de média densidade entre 

teor de extrativos e teor de umidade (r=0,53; p=0,23), e entre teor de extrativos e densidade 

básica (r=0,69; p=0,08). Já no grupo de alta densidade foi encontrada correlação moderada 

entre teor de extrativos e densidade (r=0,47; p=0,86) e uma correlação fraca negativa entre 

teor de extrativos e umidade (r = -0,28; p=0,58).  

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As relações positivas entre teor de extrativos, densidade e umidade podem ser 

explicadas devido às espécies de média densidade possuírem características anatômicas que 

propiciam uma área maior para o acúmulo de extrativos aquosos, uma vez que estes, segundo 

Pettersen, (1984) estão presentes nas células parenquimáticas e nos lumes dos vasos. Almeida, 

(2013) trabalhando com resíduos de madeira tropical e Nascimento et al., (2017), com 

espécies do gênero Eschweilera, encontraram alta correlação entre extrativos e densidade 

básica da madeira. A correlação do teor de extrativo com a umidade se dá devido os extrativos 

polares e hidrofílicos aumentarem a capacidade de absorção de água da madeira (Nzokou e 

Kamdem, 2004).  

Já no grupo de alta densidade, a correlação moderada do teor de extrativos com a 

densidade pode ser explicada devido à extração em água quente remover uma maior 

quantidade de compostos químicos do alburno por se tratarem de substancias de reserva, 

carboidratos solúveis em água e outras substâncias de baixo peso molecular (Nzokou e 

A 

B 

C 

D 

Figura 19. Representação das correlações. A e B – correlação entre Te% e Db e Tu% do grupo de média densidade; C 

e D – correlação entre Te% e Db e Tu% do grupo de alta densidade; 
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Kamdem, 2004). A relação negativa com o teor de umidade pode ser entendida a partir da 

densidade onde, as espécies de alta densidade tendem a acumular menos água (McCulloh et 

al., 2011). Dias e Marenco (2015) relataram uma correlação negativa entre o teor de umidade 

e a densidade da madeira em 28 espécies de árvores de uma floresta tropical. Além disso, 

extrativos mais hidrofóbicos como ceras, hidrocarbonetos de cadeia longa impedem a 

absorção de água (Jankowska et al., 2018; Soares et al., 2018) 

  

5.4. Determinação da Condutividade Hidráulica 

 

5.4.1. Diâmetro e Frequência de Vasos 

Os resultados para a condutividade hidráulica foram obtidos a partir do diâmetro e 

frequência de vasos e em função da relação linear existente entre as propriedades (Poorter et 

al., 2010; Mcculloh et al., 2011). As Tabelas 17 e 18 apresentam os valores médios das 

características anatômicas (diâmetro e frequência dos vasos) considerando a população 

amostrada em classes de densidade e diferentes posições no tronco.  

 

Tabela 17. Valores de diâmetro e frequência das espécies de média densidade. 

Espécies 
Diâmetro de vasos (µm) Frequência de Vasos (mm²) 

Média DP Mín. Máx. Média DP Mín. Máx. 

B
as

e 

Protium puncticulatum 116,50 4,99 111,28 121,21 17,02 1,76 15,00 17,02 

Scleronema micranthum 223,53 16,09 206,02 237,64 5,53 0,98 4,40 5,53 

Licaria rígida 114,40 4,27 109,48 117,07 13,95 0,51 13,50 13,95 

Ocotea neesiana 99,56 1,66 97,96 101,28 9,35 0,35 8,95 9,35 

Hymenolobium modestum 219,98 12,98 211,73 234,94 2,68 0,08 2,60 2,68 

Mezilaurus itauba 125,40 5,07 121,91 131,22 11,08 0,49 10,75 11,08 

Goupia glaba 125,99 10,48 119,66 138,09 8,62 0,32 8,25 8,62 

Á
p

ic
e 

Protium puncticulatum 111,70 2,86 109,82 115,00 17,40 1,33 16,15 18,80 

Scleronema micranthum 216,19 19,58 202,41 238,60 5,15 0,75 4,60 6,00 

Licaria rígida 95,81 2,83 92,54 97,65 16,83 0,41 16,55 17,30 

Ocotea neesiana 109,86 7,33 101,44 114,77 10,02 0,30 9,70 10,30 

Hymenolobium modestum 279,63 9,56 268,90 287,21 2,55 0,23 2,30 2,75 

Mezilaurus itauba 115,65 3,32 113,66 119,49 18,33 0,73 17,50 18,85 

 Goupia glaba 113,94 2,59 111,08 116,11 6,43 0,25 6,20 6,70 
DP: Desvio padrão; Min: Mínimo; Máx: Máximo. 
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Tabela 18. Valores de diâmetro e frequência das espécies de alta densidade. 

Espécies 
Diâmetro de vasos (µm) Frequência de Vasos (mm²) 

Média DP Mín. Máx. Média DP Mín. Máx. 

B
as

e 

Aspidosperma desmanthum 121,68 1,07 120,58 122,71 14,98 0,20 14,80 14,98 

Astronium lecointei 105,13 3,70 101,69 109,05 10,50 0,53 9,95 10,50 

Dialium guianense 152,55 16,56 139,85 171,27 5,15 0,15 5,00 5,15 

Brosimum rubescens 146,63 3,34 143,11 149,74 7,93 0,12 7,80 7,93 

Manilkara huberi 103,86 2,74 100,83 106,16 12,45 0,35 12,20 12,45 

Dipteryx odorata 113,89 7,75 105,79 121,23 22,63 2,85 19,40 22,63 

Á
p

ic
e 

Aspidosperma desmanthum 129,97 7,87 120,88 134,55 21,13 0,84 20,55 22,10 

Astronium lecointei 127,85 1,10 126,98 129,09 10,72 1,35 9,55 12,20 

Dialium guianense 154,40 3,28 151,00 157,54 5,37 0,30 5,05 5,65 

Brosimum rubescens 170,27 0,41 170,00 170,75 7,08 0,32 6,85 7,45 

Manilkara huberi 102,53 1,74 101,24 104,51 17,75 0,40 17,35 18,15 

Dipteryx odorata 86,37 6,81 80,29 93,73 21,00 0,35 20,65 21,35 
DP: Desvio padrão; Min: Mínimo; Máx: Máximo. 

 

As variáveis apresentadas nas Tabelas 17 e 18 evidenciam variabilidade no tamanho e 

frequência dos vasos, onde esse comportamento é ratificado pela COPANT (1974). Tal 

comportamento era esperado considerando a variabilidade de espécies com diferentes 

comportamentos ecológicos. No diâmetro, a variação foi de 80 a 287 µm entre as espécies 

arbóreas amostradas (Figura 20). Com uma menor amplitude, essa variação também foi 

reportada por Aparecido et al., (2019), que estudou o padrão da área de xilema ativo em 34 

árvores pertencentes a 26 espécies de floresta de terra firme na Amazônia central brasileira, e 

encontrou uma variação entre 59 e 238 µm no diâmetro de vaso. Tombesi et al. (2010), 

reforça que em árvores amazônicas o padrão do diâmetro de vaso na arquitetura hidráulica 

esta em torno de 125,6 µm. Neste estudo a média geral ficou em torno de 137,8 µm, nas 

extremidades base e ápice as médias foram, 136,09 e 139,55 µm, respectivamente. Em 

comparação com os resultados de Aparecido et al., (2019), os valores são superiores, 

provavelmente associado aos diâmetros das árvores acima de 50 cm e altura média em torno 

de 28 m.  
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Figura 20. Classificação dos diâmetros de vasos das árvores estudadas, seguindo a classificação COPANT, 1974. 

 

 Os maiores destaques para o diâmetro são as espécies de média densidade Scleronema 

micranthum e Hymenolobium modestum, tanto na base 223 e 219 µm, e no ápice, 279 e 216 

µm, respectivamente, e no grupo das espécies de densidade alta Dialium guianense e 

Brosimum rubescens com 152 e 146 µm na base e Brosimum rubescens e Dialium guianense 

154 e 170 µm respectivamente no ápice.  

Os valores de frequência de vasos também apresentaram uma ampla variação entre a 

classificação dos indivíduos amostrados (Figura 21). Esta variação mostra o quanto as 

espécies estudadas variam entre si. A maioria das espécies apresentaram pouco numerosos a 

numerosos vasos por mm². A frequência variou entre 1 a 36 vasos/mm² e uma média de 11 

vasos/mm² (COPANT, 1974). As espécies do grupo de média densidade apresentam 

frequência média de 10 vasos/mm² enquanto as espécies de alta densidade com 13 vasos/mm² 

comprovando que as espécies de alta densidade estão investindo em uma maior segurança 

hidráulica (Baas, et al., 2004) 
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Figura 21. Classificação do número de vasos por mm² segundo a COPANT, 1974. 

 

Vários autores destacam que em um povoamento florestal, as espécies possuem 

diferentes tamanhos e número de vasos importantes para se estudar o padrão de uso da água 

em determinados ambientes (Baas et al., 2004; Chave et al., 2009; Poorter et al., 2010). Para 

identificar essa variação, o resultado da ANOVA mostra que é muito provável que essa 

variação ocorra principalmente entre as espécies (p < 0,000) (Apêndice H), S. micranthum e 

H. modestum. Além disso, foram observadas diferenças entre classes de densidade para o 

diâmetro e frequência de vasos. Nas demais fontes de variação não houve significância 

(tabelas 19 e 20).  

 

Tabela 19. Análise de variância do Diâmetro de vasos no sentido longitudinal e entre grupos de densidade. 

Fonte de variação SQ Gl QM F P  

Longitudinal 244,098 1 244,098 0,111 0,740 

Classes 8930,109 1 8930,109 4,066 0,047** 

Long. X Classes 21,773 1 21,773 0,010 0,921 

Erro 162531,657 74 2196,374   
  ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 
  ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 

  *Provável  66 – 100% probabilidade 

 
 

Tabela 20. Análise de variância da Frequência de vasos no sentido longitudinal e entre grupos de densidade. 

Fonte de variação SQ Gl QM F P 

Longitudinal 37,415 1 37,415 1,092 0,299 

Classes 141,813 1 141,813 4,139 0,045** 

Long. X Classes 0,610 1 0,610 0,018 0,894 

Erro 2535,228 74 34,260    
  ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 

  ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 

  *Provável  66 – 100% probabilidade 
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5.4.2. Condutividade Hidráulica (Ks) 

 

A figura 22 apresenta a condutividade hidráulica teórica (Ks) considerando a 

população amostrada e as diferentes posições no sentido longitudinal. No geral a Ks variou 

entre 26 e 485 k gm
-1

s
-1

MPa
-1

 e a Ks média foi de 121,05 k gm
-1

s
-1

MPa
-1

. Na base a média da 

condutividade hidráulica foi de 109,23 e no ápice de 132,88 k gm
-1

s
-1

MPa
-1

. Também foi 

observado que no grupo de média densidade a Ks foi de 144,86 k gm
-1

s
-1

MPa
-1

 apresentando 

maior resultado que a condutividade hidráulica no grupo de alta densidade que foi de 93,28 k 

gm
-1

s
-1

MPa
-1

.  

 

Quando analisado os valores de ks dentro dos grupos podemos observar que as 

espécies de média densidade apresentaram ks maior que as espécies de alta densidade. Porém 

quando observados os valores no sentido longitudinal as espécies de média densidade 

apresentaram uma diminuição na condutividade hidráulica de 27%, enquanto que no grupo de 

espécies de alta densidade houve um aumento de 41% no sentido da base para o ápice, esse 

comportamento pode ser explicado devido à diminuição do diâmetro dos vasos em espécies 

de alta densidade e o aumento na frequência de vasos no ápice para compensar uma potencial 
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Figura 22. Condutividade hidráulica (Ks) da população amostrada em classes de densidade e em diferentes 

posições no tronco. 
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diminuição da condutividade devido ao afilamento dos vasos (Sperry, et al., 2008; Fan et al., 

2011). 

Poorter et al. (2010), estudou 42 espécies de árvores na Amazônia boliviana e 

encontrou valores Ks entre 1,2 a 1299 kg m
-1

s
-1

MPa
-1

. Esses exemplos na Amazônia reforçam 

a ideia da forte relação hidráulica entre segurança e eficiência no transporte de água (trade 

off) (Bhaskar, et al., 2007). Esse processo é diretamente influenciado pelos vasos, que são as 

células relacionadas à condução de água, e por seus atributos (diâmetro, frequência e 

comprimento), mas também há a participação das fibras, representando a matriz que fornece o 

suporte mecânico, de modo a evitar o colapso dos vasos sob pressões negativas, e os 

parênquimas axial e radial, que funcionam como um reservatório para a recuperação de vaso 

(Chave et al., 2009). 

Neste estudo foi observado trade-off entre eficiência e segurança no transporte com a 

ocorrência de vasos mais largos e em menor frequência por unidade de área nas espécies de 

média densidade e de vasos com menor diâmetro e maior número de vasos por unidade de 

área em espécies de alta densidade, padrão das espécies de florestas tropicais, onde há alta 

disponibilidade hídrica (Carlquist, 2001; Barros et al., 2006). O resultado da ANOVA 

comprovou a diferença entre as classes de densidade, no entanto, essa diferença não foi 

detectada no sentido longitudinal (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Análise de variância para condutividade hidráulica no sentido longitudinal e entre classes de 

densidade. 

Fonte de variação SQ Gl QM F P 

Longitudinal 10433,058 1 10433,058 0,742 0,392 

Classes 51562,364 1 51562,364 3,665 0,059** 

Long. X Classes 658,367 1 658,367 0,047 0,829 

Erro 1041138,979 74 14069,446     
  ***Virtualmente certo 99 – 100% probabilidade 
  ** Muito Provável 90 – 100% probabilidade 

  *Provável  66 – 100% probabilidade 

 

 

Considerando os resultados obtidos para o Ks, foi feita correlação de Pearson entre as 

variáveis estudadas. Observa-se pela figura 23 a ocorrência de correlação muito forte entre o 

Ks e o diâmetro de vaso com r = 0,93 (p<0,00), correlação moderada negativa entre Ks e 

frequência de vasos com r = -0,43 (p=0,02) e densidade com r = -0,31 (p=0,13) e correlação 

fraca com o teor de extrativos r = 0,11 (p=0,58). 
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Os resultados obtidos neste estudo, quando comparado com o estudo desenvolvido na 

Amazônia por Poorter et al., (2010) e Aparecido et al, (2019), mostram correlações 

semelhantes, principalmente entre o diâmetro e a frequência de vasos. Ambas variáveis 

referentes à anatomia do lenho obtiveram os melhores ajustes. Estes parâmetros indicam que 

essas variáveis influenciam fortemente a condutividade hidráulica. Porém, apresentando 

tendências opostas, quando o indivíduo apresenta diâmetro de vaso maior, a frequência de 

vasos será menor e virse-versa, ou seja, o trade-off entre eficiência hidráulica e segurança 

hidráulica (Poorter et al., 2010).   

A correlação negativa com a densidade se dá devido a porcentagem de área ocupada 

por células estreitas e com paredes espessas no xilema secundário, aumentando a resistência 

mecânica do caule com efeito na densidade da madeira ao mesmo tempo em que diminui a 

capacidade de condução de água e de armazenamento (Poorter et al., 2010; Lachenbruch e 

Mcculloh, 2014). O teor de extrativos mesmo com uma fraca correlação se mostra importante 

Figura 23. Representação das Correlações da Condutividade hidráulica. A – Diâmetro de Vaso; B- 

Frequência de Vaso; C – Densidade e D – Teor de extrativos. 

A 

B 

C D 
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no transporte de água, em que a liberação ativa de açúcares e água no lume dos vasos pelo 

parênquima do xilema pode estar relacionada à reversão rápida de embolias (Plavcová e 

Jansen, 2015). 

 

5.5. Análises de Componentes Principais - PCA 

 

Foi feito uma análise multivariada utilizando PCA para observar a interação das 

variáveis teor de extrativo, densidade básica, teor de umidade, condutividade hidráulica 

teórica, diâmetro dos vasos, frequência de vasos, diâmetro à 1,30m e altura total, relacionadas 

por meio da correlação de Pearson dentro das espécies estudadas. A utilização da PCA 

reduziu a dimensionalidade do conjunto de dados original, preservando a maior quantidade de 

informações (variância) possíveis. Essa redução foi obtida por meio do estabelecimento de 

novas variáveis ortogonais entre si, denominadas componentes principais (Eixos), obtida por 

meio da combinação linear das variáveis originais, buscando agrupar aquelas que fornecem 

informações semelhantes. Posteriormente, foram selecionadas as características que possuíam 

as maiores porcentagens de variação, com o intuito de estabelecer as maiores variâncias. Na 

Tabela 15 são apresentados os auto-vetores. O primeiro e o segundo eixo da PCA explicaram, 

respectivamente, 39,78% e 19,68% da variação total (Tabela 22). 

 

Tabela 22. Eixos formados pela PCA e sua porcentagem de variação correspondente 

 Porcentagem de variação 

Eixo 1 39,78 

Eixo 2 19,68 

Eixo 3 13,25 

Eixo 4 12,64 

Eixo 5 6,51 

Eixo 6 5,28 

Eixo 7 2,76 

Eixo 8 0,11 

 

Após a formação dos eixos, devemos observar os maiores valores dentro de cada eixo, 

que indicam as variáveis mais representativas dentro do eixo (Tabela 23). No Eixo 1 as 
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variáveis mais representativas foram Ks e Dv, já no eixo 2 as vairávies representativas foram 

Db e Altura total (Figura 24).  

 

Tabela 23. Valores dos coefiecientes de correlação entre os dois eixos principas e as variáveis analisadas.  

Variáveis Eixo1 Eixo 2 

TE% 0,33 0,19 

Ks 0,83 0,07 

Db -0,35 0,84 

TU% 0,60 -0,19 

DAP -0,58 0,05 

Dv 0,93 0,14 

VD -0,82 -0,07 

Ht 0,15 0,88 

DB = Densidade básica; TE%= Teor de extrativos; Ks= Condutividade hidráulica teórica; Db = Densidade 

básica; TU%= Teor de extrativos; Dap= Diâmetro à 1,30m; Dv = Diâmeto de vasos; VD = Frequência de vasos e 

Ht= Altura total 
 

 

 

 

Figura 24. Distribuição das variáveis (PCA). As variáveis rotuladas são as 

melhores mostradas no plano. 
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Quando analisadas as variáveis, é possível observar três agrupamentos, dois deles no 

eixo 1,  o primeiro com as variáveis: te%, tu%, Ks e Dv, e inversamente a essas variáveis o 

segundo com: frequência de vasos e Dap, e o terceiro agrupamento as variáveis associadas ao 

eixo 2: Densidade e altura.  

Observando as interações das variáveis relacionadas ao eixo 1, observa-se que o Te% 

possui interação com as características de condutividade, diâmetro de vasos e umidade, essa 

interação pode ser atribuída a quantidade e composição dos extrativos que pode variar em 

resposta às espécies, a idade, ao local,  as taxa de crescimento, ao local de armazenamento na 

madeira e a sazonalidade. Além de todas essas características também pode ser atribuído a 

essa contribuição o processo e o solvente utilizado para a extração, que podem afetar a 

determinação quantitativa e qualitativa de extrativos (Fengel e Wegener, 1989; Moraes e 

Pereira, 2012; Varejão et al., 2012). 

Esta pesquisa encontrou valores de Te% no alburno similar aos valores de Te% no 

cerne, os valores de Te% no alburno podem estar relacionados às substâncias de reserva 

como: amido e açúcares, armazenados no parênquima. As espécies com parênquima 

abundante, possuem uma densidade da madeira menor e  maior teor de umidade, diametro de 

vasos e condutividade. Estudos de Plavcová e Jansen (2015), afirmam que espécies com 

parênquima abundante podem ajudar a retardar o início da cavitação, fornecendo alta 

capacidade de armzenamento de água e papel importante no reabastecimento de emblias (Tng, 

et al., 2018). A formação de oclusões nos vasos parece variar entre espécies, no entanto todas 

as espécies estudadas neste trabalho apresentaram algum tipo de obstrução, alguns estudos 

atribuem a oclusão de vasos por tilos como uma resposta a embolias durante déficit hídrico e 

sugerem que essas oclusões servem para preservar a pressão interna dos tecidos, que mais 

tarde permitirá o reabastecimento de embolias nos demais vasos. (Poorter et al., 2010; Tng et 

al., 2018, ) 

O gráfico da PCA permitiu analisar relações positivas e negativas existentes entre as 

variáveis de acordo com as suas distribuições nos eixos. O eixo 1 da PCA, mostra uma 

relação positiva entre Ks e diâmetro de vaso, e uma relação negativa entre ks e frequência de 

vasos. Esta relação pode ser interpretada como trade-off  entre eficiência e segurança 

hidráulica, mesma relação foi encontrada por  Baas, (2004); Sperry et al., (2008); Poorter et 

al., (2010); Lachenbruch e McCulloh, (2014). Onde reflete o compromisso entre maximizar a 

área para condução versus o investimento no suporte mecânico e armazenamento. O diâmetro 

e a frequência dos vasos por si só não determinam a condutividade hidráulica por área de 
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seção transversal, porque a condutividade hidráulica e um determinado diâmetro de vaso pode 

variar (Sperry et al., 2008). 

O transporte eficiente da água permite maior condutância estomática e, portanto, 

maiores taxas fotossintéticas, alimentando assim o crescimento (Poorter et al., 2010). 

entretanto, neste estudo as variáveis ks e Dap se mostraram relacionadas porém, 

inversamente. Esta relação inversa pode ser explicada devido ao crescimento lento de 

diâmetro, associado à altas densidades de madeiras das florestas tropicais (Chave et al., 2009). 

O Dap se associou aos valores de frequência de vasos, relacionando que um maior Dap teria 

uma maior quantidade de vasos por mm², essas relações reafirmam os trade-offs em que 

espécies com maiores valores de densidade possuem diâmetros de vasos menores, investindo 

em segurançã hidráulica e resistência mecânica. 

O teor de umidade (Tu%) também possui significativa contribuição para a formação 

do eixo 1. Na arquitetura hidráulica, é no alburno que contém os tecidos funcionais do xilema 

e representa quase toda a via do transporte de água da raiz às folhas. Além disso, estudos 

relatam que o alburno é a principal fonte de água armazenada (Meinzer et al., 2005; Sperry et 

al., 2008). Apesar da importância da água para o metabolismo, a quantidade de água 

transpirada pela planta é maior que a água existente em seu organismo (Pimentel, 2004). 

O grupo representado pelo eixo 2, agrupou as variáveis densidade (Db) e altura total 

(Htotal). Esse agrupamento revela uma relação da densidade e altura. A altura tem sido 

relacionada a várias características da madeira, segundo Poorter et al. (2010) a densidade da 

madeira foi positivamente relacionada a altura. As árvores mais altas possuem maiores 

valores de ks para atender a altas demandas de transpiração e também sofrem com maiores 

déficits de pressão de vapor elevados no dossel exposto. Além disso, árvores altas possuem 

comprimentos de percurso hidráulico mais longos e enfrentam um risco maior de cavitação. 

Espécies altas também podem aumentar a densidade de vasos e parênquima transversal, 

garantindo assim segurança hidráulica e reabastecimento de embolias (Poorter et al., 2010). 

 A densidade da madeira, possui forte contribuição para a formação do eixo 2. Essa 

contribuição pode ser explicada pela densidade da madeira ser uma variável fortemente 

correlacionada com medidas de desempenho (Lachenbruch e McCulloh, 2014). A densidade 

da madeira está mais ligada as características anatômicas das fibras, área total dos raios e 

parênquima do que às propriedades hidráulicas do xilema, esta interação pode ser explicada 

pela necessidade de reforço da parede celular dos elementos condutores e/ou pela 

contribuição dos elementos não condutores, como as fíbras, para manter o equilíbrio durante o 
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transporte de água sob alta tensão (Jacobsen et al., 2005; Schuldt et al., 2013; Lachenbruch e 

McCulloh, 2014; Barotto et al., 2017). A densidade da madeira também é frequentemente 

correlacionada negativamente com a capacitância (Lachenbruch e McCulloh, 2014), esta 

relação pode ser observada no gráfico da PCA, em que Db e Tu% se encontram em eixos 

opostos. Por fim, a densidade da madeira é frequentemente correlacionada positivamente com 

crescimento, resistência a degradação, estabilidade mecânica e a resistência a embolia 

induzida pela seca (Hacke et al. , 2001; Pratt et al. ,2007; Lachenbruch e McCulloh, 2014).  
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6.  SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

 Com a compreensão da variação da densidade, foi possível entender parte da 

variação fisiológica do tecido xilemático, informação importante para o 

conhecimento das relações das características químicas e anatômicas das 

espécies estudadas. 

 O Te% pode variar de acordo com as espécies, grupo de densidade e local de 

armazenamento. Assim, foi possível confirmar as relações do teor de extrativos 

com o teor de umidade e densidade básica. 

 Com os resultados da condutividade hidráulica foi observado trade-off, por 

conta da ocorrência de diâmetros de vasos maiores e em menor frequência por 

unidade de área, sendo o padrão encontrado em diversos estudos de florestas 

tropicais. 

 A análise dos componentes principais confirmou a interação do Te% com a 

arquitetura hidráulica, assim como a relação com teor de umidade. Onde 

espécies com altos valores de Te% aquosos possuem maior Tu% e 

consequentemente maior condutividade hidráulica. 
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7.  CONCLUSÃO 

 

 Os extrativos aquosos, encontrados em maior quantidade no alburno, contribuem para 

um maior armazenamento de água na madeira e maior fluxo hidráulico, contribuindo para o 

retorno de água das chuvas para a atmosfera. As árvores mais altas, com maiores diâmetros e 

com altos valores de TE% aquosos são as que possuem maior armazenamento de água bem 

como uma maior condutividade hidráulica, ou seja, as espécies que possuem maior 

quantidade de extrativos aquosos são as que estão “bombeando” mais água para a atmosfera 

contribuindo para que a floresta mantenha seu papel no ciclo hidrológico.   

 Nesse contexto, levando em conta que existem outros métodos para extração e a 

quantidade de extrativos das espécies tropicais, os estudos anatômicos e químicos 

correlacionados com as propriedades da madeira, podem revelar as variações na resistência 

mecânica, permeabilidade, trabalhabilidade, além de possibilitar um entendimento da 

arquitetura hidráulica adotada pelas diferentes espécies para tornar eficiente e seguro o 

transporte de água. Espera-se que a médio e longo prazo esta pesquisa possa contribuir para a 

construção do modelo global E3SM-FATES, para a compreensão do papel da floresta no ciclo 

hidrológico. 
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9. APÊNDICES 

 

Apendice A. 
Matriz de probabilidade de comparação múltipla “Tukey” para as espécies de média densidade. 

Espécies P. puncticulatum S. micranthum L. rígida O. neesiana H. modestum M. itauba G. glaba 

P. puncticulatum 1 
      

S. micranthum 0,056 1 
     

L. rígida 0,000* 0,446 1 
    

O. neesiana 0,000* 0,003* 0,446 1 
   

H. modestum 0,000* 0,003* 0,396 1,000 1 
  

M. itauba 0,000* 0,000* 0,014* 0,736 0,783 1 
 

G. glaba 0,000* 0,000* 0,001* 0,282 0,325 0,990 1 

*significativo a 95% de probabilidade pelo teste Tukey. 

 
 

Apêndice B  
Matriz de probabilidade de comparação múltipla “Tukey” para as espécies de alta densidade. 

Espécies A. desmanthum A. lecointei D. guianense B. rubescens M. huberi D. odorata 

A. desmanthum 1 
     

A. lecointei 0,996 1 
    

D. guianense 0,628 0,892 1 
   

B. rubescens 0,073 0,211 0,824 1 
  

M. huberi 0,015* 0,055 0,456 0,99 1 
 

D. odorata 0,001* 0,004* 0,075 0,636 0,934 1 

*significativo a 95% de probabilidade pelo teste Tukey. 

 

Matriz de probabilidade de comparação múltipla “Tukey” para as espécies de media densidade/ variação 

longitudinal. 

Espécies P. puncticulatum S. micranthum L. rígida O. neesiana H. modestum M. itauba G. glaba 

P. puncticulatum 1 
      

S. micranthum 0,056 1 
     

L. rígida 0,000 0,448 1 
    

O. neesiana 0,000 0,003 0,433 1 
   

H. modestum 0,000 0,002 0,360 1,000 1 
  

M. itauba 0,000 0,000 0,013 0,732 0,800 1 
 

G. glaba 0,000 0,000 0,001 0,278 0,342 0,990 1 
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Apêndice C 

Tukey para teor de extrativos entre as espécies. 

Esp(I) Esp(J) Difference P 
95.0% CONFIDENCE INTERVAL 

LOWER UPPER 

1 2 -1.859 0.862 -5.431 1.713 

1 3 -5.357 0.000 -8.928 -1.785 

1 4 -4.046 0.013 -7.618 -0.474 

1 5 -8.111 0.000 -11.682 -4.539 

1 6 -2.879 0.250 -6.451 0.692 

1 7 -5.583 0.000 -9.155 -2.011 

1 8 -2.732 0.327 -6.304 0.839 

1 9 -0.138 1.000 -3.710 3.434 

1 10 -3.699 0.035 -7.271 -0.128 

1 11 -2.620 0.394 -6.192 0.952 

1 12 -6.477 0.000 -10.049 -2.906 

1 13 -2.619 0.394 -6.190 0.953 

2 3 -3.497 0.061 -7.069 0.074 

2 4 -2.187 0.680 -5.759 1.385 

2 5 -6.252 0.000 -9.823 -2.680 

2 6 -1.020 0.999 -4.592 2.551 

2 7 -3.724 0.033 -7.296 -0.152 

2 8 -0.873 1.000 -4.445 2.698 

2 9 1.721 0.915 -1.850 5.293 

2 10 -1.840 0.870 -5.412 1.732 

2 11 -0.761 1.000 -4.333 2.811 

2 12 -4.618 0.002 -8.190 -1.046 

2 13 -0.760 1.000 -4.331 2.812 

3 4 1.310 0.989 -2.261 4.882 

3 5 -2.754 0.315 -6.326 0.818 

3 6 2.477 0.486 -1.095 6.049 

3 7 -0.226 1.000 -3.798 3.345 

3 8 2.624 0.391 -0.948 6.196 

3 9 5.219 0.000 1.647 8.790 

3 10 1.657 0.934 -1.914 5.229 

3 11 2.737 0.325 -0.835 6.308 

3 12 -1.121 0.997 -4.692 2.451 

3 13 2.738 0.324 -0.834 6.309 

4 5 -4.065 0.012 -7.636 -0.493 

4 6 1.167 0.996 -2.405 4.738 

4 7 -1.537 0.962 -5.109 2.035 

4 8 1.314 0.989 -2.258 4.885 

4 9 3.908 0.019 0.337 7.480 

4 10 0.347 1.000 -3.225 3.919 

4 11 1.426 0.979 -2.146 4.998 

4 12 -2.431 0.516 -6.003 1.141 

4 13 1.427 0.978 -2.144 4.999 

5 6 5.231 0.000 1.660 8.803 

5 7 2.528 0.452 -1.044 6.099 

5 8 5.378 0.000 1.807 8.950 

5 9 7.973 0.000 4.401 11.544 

5 10 4.411 0.004 0.840 7.983 

5 11 5.491 0.000 1.919 9.062 

5 12 1.633 0.940 -1.938 5.205 

5 13 5.492 0.000 1.920 9.064 

6 7 -2.704 0.344 -6.275 0.868 

6 8 0.147 1.000 -3.425 3.719 

6 9 2.742 0.322 -0.830 6.313 
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Esp(I) Esp(J) Difference P 
95.0% CONFIDENCE INTERVAL 

LOWER UPPER 

6 10 -0.820 1.000 -4.391 2.752 

6 11 0.259 1.000 -3.312 3.831 

6 12 -3.598 0.047 -7.170 -0.026 

6 13 0.261 1.000 -3.311 3.832 

7 8 2.851 0.264 -0.721 6.422 

7 9 5.445 0.000 1.873 9.017 

7 10 1.884 0.851 -1.688 5.455 

7 11 2.963 0.212 -0.609 6.535 

7 12 -0.894 1.000 -4.466 2.677 

7 13 2.964 0.212 -0.608 6.536 

8 9 2.594 0.410 -0.977 6.166 

8 10 -0.967 0.999 -4.539 2.605 

8 11 0.112 1.000 -3.459 3.684 

8 12 -3.745 0.031 -7.317 -0.173 

8 13 0.114 1.000 -3.458 3.685 

9 10 -3.561 0.051 -7.133 0.010 

9 11 -2.482 0.482 -6.054 1.090 

9 12 -6.339 0.000 -9.911 -2.768 

9 13 -2.481 0.483 -6.053 1.091 

10 11 1.079 0.998 -2.492 4.651 

10 12 -2.778 0.302 -6.350 0.794 

10 13 1.080 0.998 -2.491 4.652 

11 12 -3.857 0.022 -7.429 -0.286 

11 13 0.001 1.000 -3.571 3.573 

12 13 3.858 0.022 0.287 7.430 

 

 

 

 


