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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo comparar a anatomia da madeira do lenho de reação e 

do lenho oposto, como também a quantificação e proporção de elementos anatômicos em duas 

diferentes alturas do fuste de Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg (seringueira). 

Os discos foram retirados da base do fuste de 3 árvores, de um plantio localizado em 

Tabapoã, São Paulo- BR. A área possui 9,93 ha, com espaçamento entre árvores de 7x2. Os 

indivíduos possuiam 53 anos de idade, apresentavam DAP entre 45 e 50 cm. Amostras de 

madeira de lenho de reação e lenho oposto, foram coletados da base da árvore e 

transformados em pequenos blocos (sub-amostras). Foram cortadas secções finas com um 

micrótomo de deslize e coradas com safranina a (1%) + azul de astra(1%) para detectar a 

presença de fibras gelatinosas. A proporção dos elementos anatômicos; variação radial dos 

diâmetros tangenciais de poros no lenho de reação e no lenho oposto; diâmetros tangenciais e 

radiais nas regiões com abundância de fibras gelatinosas comparado com as regiões onde 

havia predominância de fibras não-gelatinosas, independente da altura do fuste; determinação 

da área da seção transversal dos vasos nestas regiões e comprimento de fibras foram 

analisadas. Com o auxílio do microscópio de luz polarizada foi medido o ângulo microfibrilar. 

Não houve diferença significativa na proporção dos elementos anatômicos analisados, tanto 
no lenho oposto, quanto no lenho de reação, como também não houve diferença entre as 

médias do ângulo microfibrilar. Foi observado também que as fibras gelatinosas ocorreram 

mais no lenho oposto, as mesmas em tamanho maior no lenho de reação e o crescimento 

ocorreu no sentido medula-casca. Os diâmetros tangenciais dos poros do lenho oposto são 

menores que o do lenho de reação, possuindo diferença significativa entre as médias. Os 

vasos do lenho de reação também foram menores estatisticamente que a do lenho oposto, 

possuindo significância estatística. 

 

Palavras-chave: seringueira, lenho de reação, anatomia da madeira. 
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 ABSTRACT  

The aim of this study was to compare the anatomy of the reaction wood and opposite wood, 

as well as the quantification and proportion of anatomical elements at two different heights of 

the stem in Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Müll. Arg (rubbertree). The discs were 

removed from the base of the stem of trees from a plantation located in Tabapoã, São Paulo - 

BR . The area has  9.93 ha and 7x2 m of plant density. The sampled individuals had 53 years,  

and a DBH between 45-50 cm. Samples of reaction and opposite wood were collected from 

each tree, and transformed in small blocks (sub-samples). Thin cross sections were cut with a 

sliding microtome, and stained with safranin (1%) + astra blue (1%) to detect the presence of 

gelatinous fibers. The proportion of anatomical elements, radial variation of tangential 

diameter of pores in the reaction of wood and wood opposite, tangential and radial diameters 

in regions with plenty of gelatinous fibers compared to regions where there was a 

predominance of non-gelatinous fibers (regardless of stem height) and determination of the 

vessel area in these regions; and fiber length were measured. The microfibrilar angle was 

measured with a polarized light microscope. There was no significant difference in the 

proportion of anatomical elements analyzed, between both opposite wood and reaction wood, 

and there was no difference between the means of the microfibril angle. It was also 
considered that the gelatinous fibers occurred more in the opposite wood and, the same full 

size in the reaction of wood, as the growth of fiber from pith to bark. The tangential diameter 

of pores of the opposite wood were lower than the pores in reaction wood, showing a 

significant difference between the means. The vessels of reaction wood were also smaller than 

the vessels in the opposite wood. 

 

Keywords: rubbertree, reaction wood, wood anatomy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg, também conhecida como seringueira, 

é a espécie mais importante do gênero Hevea (Euphorbiaceae) por ser a principal fonte de 

borracha natural do mundo. É originária da região Amazônica, e encontrada naturalmente nas 

florestas dos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e em áreas vizinhas do Peru e 

Bolívia. Produz borracha natural, que, dadas suas características físico-quimicas (elasticidade, 

resistência ao desgaste, impermeabilidade a líquidos e gases, isolante elétrico e etc.) a 

industria química não foi capaz de produzir um substituto apropriado (CONAB-2013). 

Uso da madeira de Hevea restringia-se exclusivamente a lenha e carvão (HOI, 1994). Foi 

durante as décadas de 70 e 80 que houve uma mudança definitiva nesta tradição, graças a um 

trabalho concentrado de pesquisas e desenvolvimento realizado por diversos países asiáticos. 

A Tailândia, Siri Lanka, Índia e principalmente a Malásia formaram um grupo de pesquisa de 

base e aplicada, associadas ou não a empresas (HONG, 1994) que viabilizaram e tornaram 

disponível a tecnologia de utilização desta madeira (PRAKASH, 1990).  

A utilização da madeira seringueira após o término do período produtivo de látex gera 

inúmeras vantagens, destacando-se o aumento de renda ao produtor e a redução da 
dependência da indústria madeireira das fontes tradicionais de madeira.  

No Brasil, a madeira e seringueira não é utilizada como na Ásia, e sua importância 

econômica está no látex. Já na Malásia ela é usada na fabricação de móveis e como fonte de 

energia.  

Sua exploração econômica também oferece vantagens comparativas pelo baixo custo de 

implantação, uniformidade genética (clone), longevidade na produção e uma cadeia produtiva 

fortemente dependente do uso de mão de obra. Assim sendo, a seringueira representa uma 

opção economicamente viável para pequenos e médios produtores, já que seu cultivo 

possibilita a obtenção de renda, praticamente, durante o ano inteiro (CORTEZ et al., 2000). 

 Apesar da boa perspectiva de uso da madeira pós-extração, pode ocorrer o 

desenvolvimento de lenho de reação. A presença de tecidos de reação, mesmo que seja em 

pouca quantidade, causa mudanças significativas nas propriedades da madeira e, 

consequentemente, na qualidade desta, classificando a madeira de reação como um defeito. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo de caracterizar anatomicamente o lenho de reação 

de seringueiras provenientes de um plantio florestal.  

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Hevea brasiliensis 

 

A seringueira é pertencente ao gênero Hevea (família das Euphorbiaceae), originária 

da região Amazônica. Possuindo 11 espécies, que inclui outros importantes gêneros de 

culturas tropicais, tais como Ricinus (mamona), Manihot (mandioca) e Aleurites (oiticica), em 

que a Hevea brasiliensis Willd. ex Adr. de Juss. Muell. Arg. é a mais importante, 
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(GONÇALVES et al., 1989; 2002). Sua importância se dá por ser fonte de borracha natural, 

matéria-prima de grande importância econômica e de qualidade superior ao produto sintético. 

Segundo CORNISH et al. (1993) a borracha natural é produzida por aproximadamente 

de 7.500 espécies de plantas, confinadas em 300 gêneros pertencentes às famílias 

Euphorbiaceae, Apocinaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae, Moraceae, Papaveraceae e 

Sapotaceae. 

A seringueira é uma planta semidecídua, heliófita ou esciófita, seu crescimento ocorre nas 

margens de rios e lugares inundáveis da mata de terra firme. Ocorre preferencialmente em 

solos argilosos e férteis da beira de rios e várzeas (LORENZI, 2000). É uma planta rústica, 

perene, adaptável a grande parte do território brasileiro, de rápido crescimento (CARMO et al; 

2003). Seu tronco varia entre 30-60 cm de diâmetro. A casca do tronco é o responsável pela 

produção de látex, transporte e armazenamento de fotoassimilados produzidos na folha. Além 

dos vasos laticíferos, acham-se na casca, próximo ao câmbio, os tubos crivados, as células 

parenquimatosas e os raios medulares (RIBON et al. 2003). Ela é conhecida vulgarmente 

como seringueira, seringa, seringa-verdadeira, cau-chu, árvore-da-borracha, seringueira-preta 

(AC), seringueira-branca, seringueira-rosada, seringueira-legítima (IPEF, 2007). 

De acordo com Marinho (2006), o maior valor da seringueira reside no látex extraído do 

seu tronco, que é transformado em borracha de excelente qualidade. Ainda segundo este 

autor, sua exploração no passado representou a maior atividade econômica do Brasil, que foi 

o único produtor e exportador desse produto, mas atualmente importa a maior parte da 

borracha que consome. No século XIX foram contrabandeadas sementes para a Ásia, onde se 

adaptou perfeitamente, pois não há a incidência da praga mal das folhas pelo fungo 

Microcylus ulei (P. Henn) v. Arx., considerada a principal doença da seringueira, responsável 

por fracassos em empreendimentos heveícolas no Brasil (MARQUES et al., 2007). A partir 

dessa época, vários países asiáticos passaram a produzir e a exportar a borracha, tornando-os 

os maiores produtores de borracha natural do mundo, que são a Indonésia, Tailândia, Malásia, 

China e Vietnã, com cerca de 90 % do total da produção mundial (IPEF, 2007) (Figura1) não 

havendo condição de mudar essa realidade a médio prazo. 

 

Na Ásia, ela é a principal fonte de borracha natural. Em 2000 mais de 68% da produção 

mundial originou-se na Tailândia, Indonésia e Malásia, com 36%, 23% e 9%, respectivamente 

da produção mundial. A área total estimada de seringueira plantada no globo é superior a 

nove milhões de hectares, tradicionalmente cultivados na região equatorial (GONÇALVES; 

2002). Dois fatos foram importantes para que isso acontecesse: os investimentos feitos, 

especialmente pela Inglaterra, na aclimatação da Hevea brasiliensis ao clima da região, e os 

investimentos econômicos na exploração do látex.  

Da área plantada com seringueiras no Brasil, o estado de São Paulo lidera em área 

plantada com 70 mil hectares, seguido pelo estado do Mato Grosso, com quase 33% da área 

plantada, Bahia com 17%, Espírito Santo com 6%, Goiás com 3%, Minas Gerais 2%, e outros 

estados com 6%, num total de 137 mil hectares em produção (SBS, 2006; KRONKA, 2008). 

 



3 

 

 

Figura 1- Produção mundial de borracha natural. Fonte: Companhia Nacional de 

abastecimento – CONAB (2003) 

No Brasil, a história da produção da borracha vegetal mostra que o país desfrutou da 

condição de principal produtor e exportador mundial no final do século XIX, passando a ser 

importador dessa matéria-prima a partir do início dos anos cinquenta do século seguinte. 

Ressalta-se também, que em 2001 a produção brasileira, segundo a Conab (2002), foi 

estimada em 95 mil toneladas, menos de 5% da borracha produzida proveniente de seringais 

nativos, para um consumo de 245 mil toneladas. 

Nos anos de 1992 a 2002, o país usou US$ 1082 bilhões com importações do produto 

nas suas diversas formas (GAMEIRO, 2003). Entretanto, a produção sofreu oscilações ao 

longo deste período, atendendo apenas a 34% da demanda, enquanto o consumo interno 

cresceu, em que gerou consequência, 66% em importações. Estudos demonstram uma 

tendência crescente de falta de borracha no mercado internacional, estimada em 2.000.000 

toneladas para o ano de 2020. No cenário nacional, a projeção de consumo de borracha, em 

2020, atingiria o volume de 360.000 toneladas, para uma produção estabilizada em 120.000 

toneladas (CARMO et al;2003) 

Mesmo sendo o lugar de origem deste gênero, o Brasil contribuiu em 2001, com 

apenas 1,50% da produção mundial de 7,13 milhões de toneladas e consumiu em torno de 

3,50% de um total de 7,03 milhões de toneladas da demanda mundial (INTERNATIONAL 

RUBBER STUDY GROUP; 2002). Segundo estimativas do International Rubber Study 

Group, (2013) em 2012, para um consumo de 343,40 mil toneladas, foram importadas 215 mil 

toneladas de borracha natural. Nesse mesmo ano, o Brasil atingiu a produção recorde de 172 

mil toneladas (Figura 2). 
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Figura 2- Produção, importação e consumo de borracha natural no Brasil. Fonte: 

International Rubber Study Group ,2013. 

 

Com a relação à madeira, a seringueira, a nível mundial, tem ampla utilização na indústria 

de processamento de madeira, notadamente na indústria moveleira. Desde o meado dos anos 

80 a madeira de seringueira tornou-se uma das mais populares fontes para a indústria 

madeireira e moveleira da Malásia. O sucesso desta utilização na Malásia influenciou no 

desenvolvimento de indústria similar na Tailândia, Indonésia, Sirilanka, China, Vietnã e 

Camboja (HONG, 1995). 

No ano de 2000, dos móveis fabricados na Malásia, 80% eram provenientes de madeira de 

seringueira, em 2006 exportou U$1,5 bilhões de móveis desta espécie (ALLWI, 2006). A 

estimativa da produção de madeira de seringueira para o período 2010-2015 é de uma 

produção mundial de 48,491 milhões de m
3
 anuais, sendo 12,849 milhões de m

3
 em toras para 

utilização na indústria madeireira (DHAMODARAM, 2008). 

 Segundo Dhamodaram (2008), a produção potencial de toras de seringueira para fins 

industriais atingirá no período de 2016 a 2021, aproximadamente 52 milhões de m³ , em 

relação à produção atual (45 milhões de m³) e desse total somente 14 milhões de m³ serão 

destinados para a produção de madeira serrada e compensados. Segundo este mesmo autor, as 

toras com diâmetro mínimo de 15 cm são destinadas as serrarias e indústrias de compensados, 

e as toras com diâmetros inferior (entre 5 e 15 cm) são destinadas para energia.  

Normalmente a madeira recém serrada apresenta uma coloração clara do branco ao creme 

e às vezes com um tom rosáceo e tende a amarelar quando é submetida à secagem. Não 

apresenta diferenciação entre cerne e alburno. O teor de umidade da madeira recém-cortada é 

de aproximadamente 60 a 80% (KILLMANN e HONG, 2000). 

A madeira apresenta boas características de trabalhabilidade (serrado, furação, torneado, 

pregado e colagem), no entanto o látex que permanece na madeira pode empastar os dentes 

das serras e forçar o corte. Também a madeira de seringueira pode ser curvada facilmente 

com o uso de vapor e pode ser tingida com facilidade (CI FLORESTAS, 2014) 
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A madeira remanescente, ou aquelas plantas secas, que não produzem mais látex, podem 

ser utilizadas como combustível, celulose, na indústria de móveis, na fabricação de portas, 

janelas, formas para concreto armado, vigas, colunas, painéis de madeira compensada, energia 

(galhos), fabricação de tabuados, forros, caixotaria e painéis de cimento-madeira (MAY e 

GONÇALVES, 1999; OKINO et al, 2004; IAPAR, 2004) 

Um dos grandes problemas da utilização dos produtos provenientes da madeira de 

seringueira é a alta susceptibilidade ao ataque de fungos e insetos (besouros e cupins), devido 

à ausência de extrativos na madeira e a um alto teor de amido (7,5 a 10,2%) e açúcares livres 

(1 a 2,3%) necessitando, portanto, de um tratamento profilático logo após o corte, em um 

período menor que 24 horas (MILINGLIANG e ZHIJUAN, 2008) e também a alta 

susceptibilidade da ocorrência do lenho de reação.  

 

 2.2 Lenho de reação 

 

Madeira de reação foi determinada no Comitê de Nomenclatura da Associação 

Internacional de Anatomia da Madeira (IAWA), como uma madeira que possui características 

mais ou menos distintas anatomicamente, formada tipicamente pela inclinação ou 
tortuosidade dos caules e ramos que tendem a voltar a sua posição original antes de ser 

perturbada (GARDINER et. al, 2010) 

O processo de formação da madeira é geneticamente determinado, ambientalmente 

influenciado e modificado durante toda vida de cada árvore. Nesse contexto, o tecido de 

reação pode ser formado, tanto por efeitos genotípicos, como gravitacionais devido à 

inclinação das árvores (GROSSER ,1980; SOUSA, 2004). Em árvores jovens de rápido 

crescimento, a formação deste tecido é mais frequente, devido a sua menor estatura e sua 

grande flexibilidade, podendo ser inclinadas pela ação dos ventos, fototropismo ou excesso de 

carga, gravidade ou peso (MATTHECK e KUBLER, 1998; OLIVEIRA et al., 2010; 

ZIMMERMANN e BROWN 1971; ZOBEL e VAN BUIJTENEN 1989; LARSON 1994; 

CHAFFEY 2002).  

Em florestas tropicais pode acontecer o movimento da copa para obtenção de luz, pois 

possuem um espaçamento mais denso (TIMELL, 1986; WARENJO, 2003), ocorrendo assim 

uma modificação da estrutura celular normal, podendo ocorrer grandes ou imperceptíveis 

mudanças nas características das células.  

Em folhosas o lenho de reação é chamado de lenho de tração, que é constituído por um 

alto conteúdo de celulose e baixo de lignina, maior quantidade de galactanas e menor 

quantidade de xilanas comparando-o com o lenho normal, possuindo uma variação desses 

constituintes entre as espécies (SOUSA, 2004). 

A principal diferença anatômica entre a madeira de reação e a normal está relacionada 

às fibras. A fibra da madeira de tração, possui uma camada de celulose compacta e contínua 

na parede celular que é voltada para o lúmem, chamada de camada gelatinosa ou camada G 

(KOLLMAN e COTÉ, 1968; TISSOUMIS, 1978; PEÑA e PERIS, 1996). A camada 

gelatinosa é constituída por celulose cristalina e suas microfibrilas possuem orientação quase 

totalmente paralela ao eixo da fibra (NORBERG e MEIER, 1966; BENTUM et al., 1969; 

TIMELL, 1969; SCURFIELD, 1973; ARCHER, 1987). No entanto, outras substâncias podem 

ser encontradas na camada G. Bowling e Vaughn (2008), observaram a presença de 
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quantidades de pectina, hemiceluloses e lignina na camada G de Liquidambar styraciflua e 

Celtis occidentalis. 

O amido e os açúcares armazenados no tecido da madeira de tração estão presentes em 

quantidades menores do que no lado oposto da mesma seção transversal, na área de 

crescimento suprimido. Segundo Panshin e De Zeeuw, (1980) este comportamento poderia 

afetar a extensão de ataques biológicos por organismos que dependem dessas sustâncias para 

seu desenvolvimento ou sua sobrevivência. 

Clair et al. (2006), estudou 21 espécies de angiospermas tropicais, através de técnicas 

anatômicas, constatou que em 14 espécies a camada G foi ausente, ressaltaram que é 

fundamental a realização de testes mais específicos para a detecção da camada G e afirmaram 

que a ausência dessa camada não indica a ausência de tecido de reação. 

Gerard et al. (1995) e Bailleres et al. (1995) descreveram a madeira de tração em 

clones de Eucalyptus grandis que não continham fibras com a presença de camada gelatinosa. 

Nessas arvores, a presença de madeira de tração foi definida por altas tensões de crescimento, 

baixo ângulo microfibrilar e baixo teor de lignina. Já Baba et al. encontrou fibra gelatinosa em 

Eucalyptus camaldulensis. SCURFIELD (1964) encontrou em experiências que buscavam 

induzir a formação de madeira de tração em Lagunaria pattersoni, porém as arvores não 

produziram a camada gelatinosa, apesar de apresentar outras características da madeira de 

tração. Barrefoot (1963) sugeriu que descoberta de madeira de tração com fibras gelatinosas 

pode depender da intensidade de sua presença.  

Os resultados na maioria dos estudos apontam que as fibras da madeira de tração 

apresentam maiores comprimentos que as fibras de madeira normal. Outros estudos 

afirmaram que fibras de madeira de tração apresentam o mesmo comprimento, ou às vezes 

são até menores que as fibras presentes em madeira normal (SCURFIELD e WARDROP , 

1962) ou até mesmo não havendo diferença significativa, como visto por Ferreira (2007) em 

espécies de Eucalyptus spp com 2 anos de idade. 

Anatomicamente, a madeira de tração possuiu uma quantidade menor de vasos que a 

madeira normal e esses vasos são de menor diâmetro. Porém a tendência de se encontrar 

vasos menores em tamanho e quantidade não foram encontradas por Alipon e Maruzzo (1992) 

entre madeira normal e de tração em Eucalyptus deglupta. 

As células de parênquima são encontradas espaçadas, como também em menor 

número e os raios de madeira de tração são menores em tamanho, como visto em Populus e 

Alnus (PASHIN e DE ZEEUW, 1980). 

Washusen (2001) mostrou através de estudos histoquímicos que a espessura da parede 

da madeira de tração aumenta significativamente em relação à espessura da parede da madeira 

normal, devido à ocorrência da camada gelatinosa. Com esse aumento de espessura, reflete 

nas propriedades da madeira, segundo Du Pool (1980) e Vasconcelos e Silva (1985) ocorre 

uma correlação entre as propriedades das fibras, como a da espessura da parede e com a 

densidade básica.  

Washusen (2000) ressaltou que o pequeno acréscimo na densidade básica causado pela 

presença do lenho de tração pode interferir na classificação de toras, uma vez que em usos 

estruturais é comum à classificação embasada na densidade, visto a correlação entre 

densidade básica e resistência mecânica. 

Devido à formação do lenho de reação, ocorre um efeito chamado excentricidade da 

medula, que consiste no deslocamento da medula do centro geométrico da tora. Com isso os 

troncos são mais dispostos ao empenamento e a formação de fendas entre os anéis de 

crescimento (GROSSER 1980). A ocorrência destes tecidos pode influenciar na qualidade da 

madeira, que é caracterizada como defeituosa.  
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A madeira de tração quando recém cortada ela é mais clara e brilhante, podendo conter 

uma superfície sedosa até lanosa, porém em madeira seca é detectada somente através de 

microscopia (BADIA et al., 2005; GROSSER, 1980). Algumas dessas características 

encontradas, oferecem dificuldade ao realizar o desdobro e a secagem, nas etapas posteriores 

de acabamento, como no aplainamento, há forte tendência ao colapso, também elevada 

contração e baixa resistência mecânica (WARDROP e DASWELL, 1948). Segundo Tarmian 

et al. (2009), na secagem de madeira de reação empenamentos e rachaduras são frequentes. 

Aumento na densidade básica, colapso severo e elevada contração longitudinal são 

características físicas mais marcantes da madeira de tração (WARDROP e DADSWEEL, 

1948; KAUMAN, 1964; BOYD,1977; PILLOW, 1950) 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta e preparo dos discos 

 

Os discos de madeira utilizados foram provenientes de um plantio comercial 

localizado na Fazenda Água Milagrosa, em Tabapuã, São José do Rio Preto-SP. A área de 

estudo possui 9,93 ha,53 anos de idade. Os indivíduos apresentavam DAP entre 45 e 50 cm, 

obedeceu ao espaçamento de 7x2m. Foram coletados discos da base do fuste de 3 árvores para 

a maioria das análises e para quantificação anatômica foram retiradas do meio do fuste, de 

onde foram retiradas amostras do lenho de reação e do lenho oposto, para fins de comparação. 

Estes discos foram lixados em lixadeira de bancada, pois apresentavam marcas do desdobro 

ocasionados pela motosserra. 

 

 

3.2 Obtenção dos corpos de prova 

 

Dos discos foram retiradas amostras em forma de cunha do lenho de reação e do lenho 

oposto (Figura 3). De cada amostra foram cortadas baguetas que foram divididas em quatro 

regiões obedecendo ao sentido radial de onde foram retirados corpos-de-prova para a 

realização das análises anatômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Obtenção das amostras/corpos-de-prova. Adaptado de Calonego et al. (2005). 
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3.3 Produção de lâminas 

 

A partir dos corpos-de-prova, foram obtidas seções do plano transversal (18 µm de 

espessura) em micrótomo de deslize, e essas submetidas à coloração com safranina 1% e azul 

de astra 1% (Safrablau). A safranina cora de vermelho as estruturas lignificadas, enquanto o 

azul de astra cora em azul as estruturas celulósicas. Esta técnica de coloração é utilizada para 

confirmar a existência do lenho de reação devido à presença de fibras gelatinosas, 

caracterizadas por ser rica em celulose (COUTAND et al., 2004).  

Também foram obtidos cortes histológicos com espessura de 10 µm do plano longitudinal 

tangencial, que foram imersos em solução 1:1 de peróxido de hidrogênio e ácido acéticos e 

posteriormente aquecidos para dissociação (80°C por aproximadamente 12 horas). Após este 

processo, o material foi lavado e as fibras individualizadas para a determinação do ângulo 

microfibrilar. 

Para a determinação dos comprimentos de fibras, os corpos-de-prova foram 

transformados em finos palitos que foram dissociados em solução de ácido acético glacial + 

peróxido de hidrogênio (1:1), por cerca de 12 horas. Após a dissociação, as fibras foram 

coradas com safranina 1% para melhor visualização. 

 

3.4 Proporções de elementos anatômicos 

 

Com as lâminas do plano transversal, foram obtidas imagens digitais com auxílio de 

câmera acoplada a um microscópio óptico. A análise de proporção dos elementos anatômicos 

foi feita com o auxílio do programa Image Pro Plus®. Sobre cada imagem foi sobreposto um 

grid de 205 pontos. Foram contabilizados os pontos coincidentes com os poros, raios, 

parênquima axial, fibras normais e fibras gelatinosas. As proporções de cada um dos 

elementos foram determinadas pela seguinte equação: 

 

  
 

   
     

 

 

Onde, 

P = Proporção de elementos anatômicos (%); 

X = número de pontos do grid. 

 

3.5 Determinação do ângulo microfibrilar (AMF) 

  O ângulo microfibrilar foi medido com o auxílio de um microscópio de luz polarizada. 

Esse microscópio é dotado de uma mesa giratória graduada de 0° a 360°, onde as lâminas 

foram colocadas de maneira que as fibras ficassem na posição vertical e a passagem da luz 

não fosse interrompida. Em seguida, a mesa foi girada até que a fibra ficasse na posição de 

extinção de luz, anotando-se assim o ângulo apresentado. Foram mensurados ângulos de 25 

fibras, nos dois tipos de lenho, para cada região radial. 
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3.6 Comprimento de fibras 

 Foram mensurados os comprimentos de 25 fibras não-gelatinosas e 25 fibras 

gelatinosas nos lenhos de reação e lenho oposto, para cada região radial. 

3.7 Quantificações dos elementos vasculares 

Foi observada a variação radial dos diâmetros tangenciais de poros no lenho de reação 

e no lenho oposto, a fim de verificar as diferenças entre os tipos de lenho. Também foram 

mensurados os diâmetros tangenciais e radiais de poros nas regiões com abundância de fibras 

gelatinosas, comparando com as regiões onde havia predominância de fibras não gelatinosas, 

independente da altura do fuste, para verificar se há influência da presença de esse tipo de 

fibra. Após, foi calculada a área da seção transversal dos vasos nessas regiões. A área de cada 

vaso foi determinada pela seguinte equação da elipse: 

        
   

 
   

   

 
   

Onde: 

Dt = Diâmetro tangencial do vaso 

Dr = Diâmetro radial do vaso 

Foi também medido o comprimento de vaso em lenho de reação e lenho oposto 

independente da altura do fuste, para posterior comparação. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Proporções de elementos anatômicos 

 

Pode-se verificar que a proporcionalidade de vasos no lenho de reação e no lenho 

oposto não ultrapassou em 10 % em toda a extensão da bagueta (Figura 4). 

O parênquima radial apresenta maior proporção no lenho de reação, vai aumentando 

no sentido medula casca. Já no lenho oposto também não ocorre muita diferença, mas na parte 

entre 75% e 100% da bagueta há uma pequena diminuição em sua proporcionalidade. 

No parênquima axial, no lenho de reação possui uma maior proporcionalidade do que 

do lenho oposto, seguindo quase a mesma faixa de crescimento e decréscimo que o 

parênquima radial. 

Nas fibras no lenho de reação ocorre um grande aumento da proporcionalidade sentido 

medula casca enquanto não é observado o mesmo comportamento no lenho oposto.  Onde há 

menor proporção de fibras normais, há maior proporção de fibras gelatinosas. 

Nas fibras gelatinosas no lenho de reação apresentam maior proporção nas 

proximidades da medula e vai decrescendo à medida que se aproxima da casca. No lenho 

oposto é observado um pequeno decréscimo no sentido medula-casca, porém manteve sua 

porcentagem sempre acima de 50 %. 
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Figura 4 -Variação radial das proporções de elementos anatômicos no lenho oposto e lenho 

de reação. A: Lenho de reação; B: Lenho oposto. 

4.2 Ângulo microfibrilar 

Na figura 5 é demonstrada a variação radial do ângulo microfibrilar no lenho de reação 

e lenho oposto. De te amo maneira geral, os valores apresentaram uma tendência a decrescer à 

medida que se aproximam da casca. Esta tendência é comum para o ângulo microfibrilar e 

costuma apresentar uma correlação negativa com a distância medula-casca. Valores mais altos 

na porção próxima da medula são característicos do lenho juvenil, que fica localizado na 

região central da tora (STUART e EVANS, 1995). Característica esta que tem grande 

influência na retratibilidade da madeira, impactando diretamente na sua qualidade tecnológica 

(BHAT et al., 2001; DERESSE et al., 2008; RAMOS et al., 2011). 
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Figura 5 –Ângulo microfibrilar- MFA LR: Ângulo microfibrilar do lenho de reação; MFA 

LO: Ângulo microfibrilar do lenho oposto. 

 

Pelo teste de amostras independes ou sem distribuição normal de Mann Whitney, 

observou-se que não houve diferença significativa, ou seja, as médias dos ângulos 

microfibrilares são estatisticamente iguais ( Tabela 1), apesar dos ângulos do lenho de reação 

se mostrarem maiores que os ângulos do lenho oposto em quase toda a extensão do raio. 

 

Tabela 1 - Estatísticas para os valores de ângulo microfibrilar. 

Grupo  Mínimo 

(º)  

Máximo (º)  Média ± Desvio padrão (º)  C. V. %  

MFA LR  9  39  20,35 ± 5  24,54  

MFA LO  7  31  19,57 ± 4  20,54  

 

4.3 Comprimento de fibra 

Para facilitar as análises, as fibras foram divididas em grupos devido à presença de 

fibras gelatinosas também no lenho oposto. Todas as fibras, tanto as não-gelatinosas quanto as 

gelatinosas apresentaram variação radial, sendo menores nas proximidades da medula e 

aumentando de tamanho na região próxima da casca nos dois tipos de lenho (Figura 6). 

Entretanto, as fibras gelatinosas, tanto do lenho de reação quanto do lenho oposto, se 

mostraram maiores que as fibras não-gelatinosas nas duas situações. 
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Figura 6 - Variação radial dos comprimentos de fibras gelatinosas e fibras não-gelatinosa no 

lenho oposto e lenho de reação. FN LO: fibra não-gelatinosa no lenho oposto; FG LO: fibra 

gelatinosa no lenho oposto; FN LR: fibra não-gelatinosa no lenho de reação; FG LO: fibra 

gelatinosa no lenho oposto. 

Segundo Panshin e Zeeuw (1980), o comprimento das fibras aumenta na madeira de 

tração, tornando-se um bom parâmetro para a caracterização e identificação da presença  deste 

tipo de madeira. 

O aumento do comprimento das fibras, em função da idade, é resultado do aumento do 

comprimento das células que as originam, denominadas fusiformes iniciais (FILHO, 1987). A 

estabilização do comprimento das fibras, conforme observado por Bisset e Dadswell (1950), 

para espécies de eucalipto ocorreu quando as células do câmbio atingirem comprimento 

máximo, iniciando a formação da madeira caracterizada como adulta. 

Quando analisados os grupos de fibras, pode-se observar melhor as diferenças nos 

comprimentos. É possível observar que as fibras gelatinosas no lado do lenho de reação foram 

ligeiramente maiores que os outros grupos de fibras (Tabela 2). Entretanto, o teste de Tukey 

não apresentou diferenças significativas na maioria das médias dos comprimentos de fibra, 

houve somente significância quando comparadas as médias de fibra normal do lenho oposto 

com fibra gelatinosa do lenho de reação (Tabela 3 e Figura 7). Washusen (2001), estudando a 

madeira de tração em Eucalyptus globulus, também não encontrou diferenças significativas 

entre o comprimento das fibras da madeira de tração e normal, o que não é comum na maioria 

dos estudos. 

 

Tabela 2 - Estatísticas para os comprimentos de fibra. 

Grupos Mínimo (µm) Máximo (µm) 
Média ± Desvio padrão 

(µm) 
C.V % 

FN LO 734,08 1770,83 1199,71 ± 216,39 18,04 

FG LO 830,31 1765,42 1273,87 ± 201,49 15,82 

FN LR 710,88 1774,023 1262,40± 190,99 15,13 
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FG LR 782,67 1757,87 1298,57 ± 221,48 17,06 

 

 

  Tabela 3 - Análise de variância para os comprimentos de fibra. Valores seguidos de (*) são 

significativos à α= 0,05. 

Fonte SQ gl MQ F P 

Grupos 531280,77 3 177093,6 4,0956 0,006998* 

Resíduo 17122772,89 396 43239,33 - - 

Total 17654053,65 396 - - - 

 

 

Figura 7: Resultado do Teste de Tukey para as médias dos comprimentos de fibra. NS= não 

significativo; (**) = significativo. FN LO: fibra normal no lenho oposto; FN LR: fibra normal 

no lenho de reação; FG LO: fibra gelatinosa no lenho oposto; FG LR: fibra gelatinosa no 

lenho de reação. 

        

4.4 Diâmetro tangencial de poros 

 

Na figura 8 é possível observar que tanto o lenho de reação quanto o lenho oposto 

apresentam variação radial para os diâmetros tangenciais de poros. Os poros no lenho oposto 
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foram, de maneira geral, menores que os poros do lenho de reação, com o contrário apenas 

ocorrendo na posição 2 do raio.  

 

Figura 8 - Variação radial dos diâmetros tangenciais de poros. LR: Lenho de reação; LO: 

Lenho oposto. 

 

Na tabela 4 são apresentados os diâmetros referentes às duas situações (DporosLR x 

DporosLO) conforme descrito em Material e Métodos.  Quando comparados os diâmetros de 

poros no lenho de reação e no lenho oposto, observamos que o primeiro apresentou média um 

pouco maior que o segundo. Não ocorreram diferenças significativas, quando submetidos ao 

Teste t, a 5% de significância, mostrando que os tamanhos médios não diferem entre lenho de 

reação e lenho oposto, que foi o mesmo resultado encontrado por Washuesen ( 2001)  que 

trabalhou com Eucaliptus globulus, com 8 anos de idade. Jourez, Riboux, Leclerq, (2001), 

entretanto, observaram maiores diâmetros de poros no lenho de tensão em Populus 

euramericana. 

Tabela 4 – Estatísticas para os diâmetros tangenciais de poros. Valores seguidos de (*) são 

significativos à α= 0,05. 

Grupos 
Mínimo 

(µm) 

Máximo 

(µm) 

Média ± Desvio padrão 

(µm) 
C.V. 

Teste t 

Valor p 

Dporos LR 81,39 260,3 167.6 ± 32,39 19.32% 0,2105ns 

Dporos LO 77,28 334,7 164,2 ± 34,57 21.05% - 

      Dporos LR = diâmetro de poros no lenho de reação; Dporos LO= diâmetro de poros no lenho 

oposto. 

A redução do diâmetro dos vasos é uma forma de proteger estes elementos da 

cavitação e fornecer suporte mecânico para a planta, e também é uma característica comum no 

lenho de tensão (DICKINSON, 2000). Além das necessidades fisiológicas da planta, 
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alterações nas dimensões, número e disposição dos vasos refletem no aspecto tecnológico da 

madeira, como na permeabilidade e alterações no processo de secagem (TOMAZELLO 

FILHO, 1987). 

4.5 Quantificação dos elementos vasculares 

Na tabela 5, é apresentada a estatística do comprimento de vasos, tanto no lenho 

oposto quando no lenho de reação, conforme descrito em Material e Métodos. Foi observado 

que o comprimento de vasos no lenho oposto foi maior que na segunda situação. Foi 

comprovado através de teste estatístico que as médias diferem entre si ou são 

significativamente diferentes. 

Tabela 5- Estatística do comprimento dos vasos. Valores seguidos de (*) são significativos à 

α= 0,05 

     

Teste t Tipo de lenho Mínimo Máximo 

Média ± Desvio 

padrão (µm) CV 

     Valor p 

Lenho oposto 571,801 1411,976 911,60±170,97 19% 0,000* 

Lenho de 

reação 489,443 1269,2 801,31± 194,02 24%   

 

Na tabela 6 é possível observar que os diâmetros tangencias com fibra gelatinosa e 

sem a fibra gelatinosa, foi não significativo para o teste t, ou seja, os tamanhos dos diâmetros 

tangenciais não diferem entre si. Já no diâmetro radial, o resultado foi significativo, 

mostrando que os tamanhos são diferentes.  

A área do vaso, em que foi calculada usando os diâmetros tangenciais e radiais, foi 

visto que o tamanho dos vasos diferem entre si, apresentando-se com média maior na região 

com fibras gelatinosas. 

 

Tabela 6- Estatística dos diâmetros tangenciais, radiais e área dos vasos 

          Teste t 

F Variáveis 

Tipo de fibra 

Mínimo(µm) Máximo(µm) 

Média±Desvio 

padrão(µm) 

Valor 

p 

Dt com fibra g 119,094 274,584 189,18±35,22 ,054 ,000 

sem fibra g 68,854 272,036 178,52±37,94 

Dr com fibra g 73,627 391,381 216,44 ± 72,86 ,004* 2,194 

sem fibra g 
38,3576 312,457 

186,82± 63,65 

Área com fibra g 6886,78 84404,2 32977,48±14667,04 ,005* 1,436 

sem fibra g 2074,29 66758,2 27121,41±12783,50 
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5. CONCLUSÕES 

 

Analisando os resultados obtidos neste estudo com a madeira de Hevea brasieliensis, pode-se 

concluir que: 

 

• As proporções de vasos, parênquima radial e parênquima axial se mantém as mesmas 
no lenho oposto e no lenho de reação; 

• Há maior ocorrência de fibras gelatinosas no lenho oposto do que no lenho de reação; 

• Há um decréscimo do ângulo microfibrilar no sentido medula-casca, contudo não há 
diferenças entre o lenho oposto e o lenho de reação; 

• O comprimento das fibras tendeu a aumentar sentido medula-casca e as fibras 

gelatinosas são maiores que as fibras normais;  

• As fibras gelatinosas do lenho de reação são mais alongadas que as fibras normais do 
lenho oposto; 

• Não ocorrem diferenças em diâmetro tangenciais de poros entre o lenho oposto e o 
lenho de reação, porém há um aumento no comprimento do elemento de vaso no lenho 

oposto. 

• A área dos vasos na presença de fibras gelatinosas foram maiores do que na ausência 
da mesma. 
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