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Introdução 

A espécie Swietenia macrophylla King (mogno) 
destaca-se entre as principais espécies madeireiras 
submetidas a maior pressão de exploração em todo 
Brasil, estando por isso presente na "Lista Nacional 
Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 
Extinção" classificada na categoria Vulnerável (VU). 
Sendo também protegida por legislação federal, 
sendo proibido de modo integral o abate de árvores 
da espécie, salvo em áreas de exploração sob a 
forma de manejo florestal sustentável (Decreto 
6.472/2008) (IBAMA, 2014). 
A extração ilegal de madeira nativa destinada à 
produção de carvão vegetal contribui fortemente 
para o aumento do desmatamento da floresta 
amazônica principalmente quando direta ou 
indiretamente é utilizada para produzir carvão para 
abastecer as siderúrgicas da região. 

Objetivo 

O trabalho teve como objetivo caracterizar 
anatomicamente o lenho carbonizado de S. 
macrophylla e auxiliar no controle do comercio ilegal 
de carvão vegetal na Região de Carajás, Sudeste 
do Pará. 

Material e Métodos 

O presente estudo foi realizado na cidade de 
Marabá, PA. As amostras de madeira da espécie 
foram obtidas por meio de coletas nos 
estabelecimentos que comercializam madeira na 
cidade. Foram produzidos corpos de prova de 2x2x3 
cm os quais foram devidamente identificados em 
nível de espécie. O processo de carbonização durou 
5 h, com uma temperatura final de 450 °C e 
velocidade de aquecimento de 1,66 °C/min; as 
amostras foram mantidas à temperatura final 
durante 2 h (Muñiz et al., 2012). 
Realizou-se a medição da frequência (por mm²) e 
do diâmetro (µm) dos elementos de vaso, na 
madeira e no carvão produzido. As medições e 
ilustrações das características anatômicas da 
madeira e do carvão, foram realizadas com 
microscópio digital portátil DinoLite AM4013ZT4. 
Para a análise estatística dos dados aplicaram-se 
análises de variância (ANOVA) e comparação 

múltiplas das médias pelo Teste Tukey, a 5% de 
significância. 

Resultados e Discussão 

Resultados qualitativos 

Observou-se que a madeira e o carvão de S. 

macrophylla apresentaram poros visíveis a olho nu, 

solitários e múltiplos, alguns preenchidos por 

substância enegrecida, parênquima axial do tipo 

marginal, porém, bem contrastado na madeira e 

pouco evidenciado no lenho carbonizado. Isto talvez 

tenha ocorrido devido à redução da espessura da 

parede das fibras após a carbonização, as quais 

tornam-se pouco diferenciadas das células 

parenquimáticas, conforme relatado por Nisgoski 

(2012), para a espécie Copaifera cf. langsdorfii. Os 

raios apresentaram “fendas de retração” (rupturas) e 

sua estratificação tornou-se mais evidente após a 

carbonização. 

Resultados quantitativos 

Na tabela 1 é apresentado o resumo da 
análise de variância efetuada para a frequência e o 
diâmetro dos vasos entre a madeira e o carvão da 
espécie S. macrophylla. 

 
Tabela 1 – Resumo da análise de variância 
efetuada para os parâmetros anatômicos avaliados 
entre a madeira e o carvão de S. macrophylla. 

Fonte de 
variação 

Gl 

Quadrado Médio 

Diâmetro dos 
vasos (µm) 

Frequência de 
vasos (por mm²) 

M x C 1 14537,18** 21,84** 
F-valor - 191,88 47,44 
p-valor - < 0,05 < 0,05 

Erro 28 75,75 12,89 
CV exp (%) - 5,29 34,73 

M: Madeira; C: Carvão; GL: Graus de liberdade; CVexp (%): 
Coeficiente de variação experimental; ns: Não significativo e *: 
significativo a 0,05 de significância pelo Teste F. 

 
A partir da análise comparada entre a 

dimensão e a frequência dos elementos de vaso da 
madeira e do carvão foram observadas diferenças 
significativas. Após a carbonização foi observado 
redução significativa do diâmetro dos vasos de 
aproximadamente 31%, em contrapartida, 
evidenciou-se aumento na frequência de 
aproximadamente 29% em relação à madeira, como 
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apresentado na Tabela 2 e constatado visualmente 
na Figura 1. 

 
Tabela 2 – Estatística descritiva e comparação de 
médias para os parâmetros anatômicos avaliados 
entre a madeira e o carvão de S. macrophylla. 

Função 

Madeira Carvão Madeira Carvão 

DV 
(µm) 

DV 
(µm) 

FV 
(mm²) 

FV 
(mm²) 

Mínimo 64,97 39,44 2 3 
Máximo 263,34 206,45 11 18 
Média 186,56b 142,53a 7a 9b 

CV (%) 20,62 22,09 26,62 28,86 
DV: Diâmetro dos vasos; FV: Frequência de vasos. Letras 
diferentes indicam diferença estatística significativa pelo teste de 

Tukey a 5% de significância. 

 

Figura 1 – Aspectos anatômicos da madeira e do 

lenho carbonizado. Notar redução do diâmetro e 

aumento da frequência dos vasos.  

 

Prior e Gasson (1993); Kim e Hanna (2006) 

relatam que variações no comportamento dos vasos 

durante a carbonização ocorrem em função das 

diferentes contrações anisotrópicas do material, 

sendo mais evidente ou menos destacado em 

virtude principalmente das características da parede 

das fibras e das células parenquimáticas, se 

paratraqueal ou apotraqueal e também quanto a sua 

quantidade. Entretanto Gonçalves et al. (2012) 

ressalta que esta  observação não pode ser  tomada 

como regra, pois variações podem ocorrer devido a 

características intrínsecas de cada espécie.   

Conclusões 

Qualitativamente, as características anatômicas 

mantiveram-se no carvão, semelhantes às 

observadas no lenho. Quantitativamente houve 

alteração da frequência e dimensão dos vasos não 

sendo um fator limitante para a identificação da 

espécie após a carbonização.  

A metodologia e as ferramentas utilizadas são úteis 

para a identificação de carvões provenientes da 

ação antrópica. Não se descarta, entretanto a 

necessidade de comparação com uma coleção 

antracológica de referência. 

____________________ 
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