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ABSTRACT - Twenty-five Pinus oocarpa trees were analyzed for quantification and 
anatomical characterization of compression wood. The general appearance of compression 
wood in trunk cross sections was characterized by a presence of eccentric growth rings with 
large proportion of latewood, red color, gradual transition between early and latewood. A 
fastest growth was observed in the lower side of the leaned trunk. In cross sections the 
compression wood was microscopically characterized by rounded tracheids with 
intercellular spaces, while the opposite wood presented angular-shaped tracheids without 
intercellular spaces. Invaginations and helical cavities were presented in cell wall tracheids 
of compression wood in longitudinal/tangential radial walls the helical cavities showed the 
same angles of the micro fibrils. The pit apertures were also inclined at the same angle. In 
wood samples the tracheids of compression wood, comparing the opposite wood, were 
shorter, narrow and with thicker well. Maximum values of compression wood in the trunk 
were longitudinally reached at 7 meters of height with significant variations among trees. 
The average area occupied by compression wood in cross sections, obtained from different 
heights previously determined varied from 3 to 24%. 
 
RESUMO - Amostras de madeira obtidas de diferentes alturas de árvores de Pinus 
oocarpa foram avaliadas visando a caracterizar e quantificar a incidência de madeira de 
compressão. As análises macro e microcópicas evidenciaram que a madeira de compressão 
apresentou características iguais às das demais espécies de Pinus. As principais 
características foram relacionadas a configuração dos anéis de crescimento, posição da 
medula na amostra, forma e dimensões dos traqueídeos. Os valores máximos da madeira de 
compressão no tronco das árvores no sentido longitudinal foram atingidos até a altura de 7 
metros, com variação entre as árvores. A porcentagem de área média ocupada pela madeira 
de compressão, nas seções transversais dos troncos, variou de 3 a 24%. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Quando uma árvore é deslocada da sua posição vertical, sob o efeito de fatores 
externos, ocorre a formação de um lenho com estrutura anatômica e composição química 
bastante distintas. Essa madeira de reação, referida como madeira de compressão, é 
formada no lado inferior dos troncos inclinados das coníferas, visando a suportar o peso da 
árvore -tronco e copa -bem como a possibilitar a reorientação gradual do seu crescimento 
(SCURFIEL.D, 1973; TIMELL., 1986d). A madeira de compressão ocorre, também, no 
lado inferior dos ramos, mantendo o seu crescimento horizontal e o ângulo de inserção no 
tronco (WESTING, 1965). 

Inúmeros trabalhos na literatura estrangeira relatam os efeitos negativos provocados 
pela madeira de compressão quando da utilização da madeira de coníferas na forma de 



lâminas, serrada, estruturas, celulose e papel (PILLOW, 1931; du TOIT, 1963; TIMELL, 
1986b, c). Esses efeitos são devidos às alterações das características anatômico-químicas e 
físico-mecânicas da madeira de compressão, conforme revisão apresentada por 
TOMAZELLO FILHO et alii (1985) e TIMELL (1986d). Têm sido relatados problemas na 
tratabilidade de moirões de coníferas pela presença da madeira de compressão no lenho. 
Essa madeira tem sido observada também em árvores de Pinus resinadas. 

Considerando a crescente utilização da madeira de espécies de Pinus, o presente 
trabalho tem como objetivo caracterizar a estrutura anatômica e quantificar d madeira de 
compressão de árvores de Pinus oocarpa, visando a contribuir para o seu melhor 
conhecimento. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
De um talhão de Pinus oocarpa com 11 anos de idade foram selecionadas 25 

árvores com as dimensões apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Diâmetro médio, altura total e comercial média das árvores de Pinus 
oocarpa. 
 

Espécie Diâmetro médio e 
variação (cm) 

Altura total e 
variação (m) 

Altura comercial e 
variação (m) 

Pinus oocarpa 24,0 
(18,5 - 29,0) 

23,0 
(21,5 - 27,5) 

21,0 
(19,0 - 25,5) 

 
Discos de madeira com 1,5 cm de espessura, obtidos pelo seccionamento dos 

troncos das árvores a cada 2 m no DAP, foram mantidos em condições normais de 
laboratório para secagem ao ambiente. Após secagem foram delineadas, em cada um dos 
discos, as áreas com madeira de compressão e a equivalente normal, de acordo com as 
normas TAPPI T-20(1972). Essas áreas foram mensuradas com auxilio de um planímetro a 
partir de cópias xerográficas dos discos de madeira. A madeira de compressão e normal 
foram caracterizadas macro e microscopicamente. A análise microscópica foi conduzi da 
pelo exame de lâminas permanentes (PRINCES RISBOROUGH LABORATORY, 1976). 
Amostras dos dois tipos de madeira foram maceradas, montadas em lâminas provisórias e 
analisadas quanto às dimens5es dos traqueídeos (FRANKLIN, 1937). 
 

RESULTADOS E DISCUSSAO 
 

Caracterização da madeira de compressão a madeira de compressão foi 
caracterizada na seção transversal dos troncos de Pinus oocarpa pela formação de anéis de 
crescimento excessivamente largos e somente no lado inferior da inclinação do tronco. Os 
anéis de crescimento apresentaram coloração avermelhada, com uma transição gradual 
entre os lenhos primaveril e outonal (CORE et alii,1961; TIMELL, 1986d). A forma dos 
anéis de crescimento indica um aumento localizado na taxa de crescimento do câmbio, pela 
ação de hormônio, alterando a forma do tronco e deslocando lateralmente a medula (medula 
excêntrica) (WARDROP & DADSWELL, 1952). 

A nível microscópico a madeira de compressão mostrou características distintas 
quando comparada com a madeira normal. Os traqueídeos da madeira de compressão são 



de forma arredondada, em seção transversal, com distintos espaços intercelulares. Por outro 
lado, os traqueídeos da madeira normal são de forma prismática (quadrada ou retangular), 
perfeitamente unidos, sem espaços intercelulares. Os traqueídeos da madeira de compressão 
apresentaram também, menor largura e diâmetro do lúmen e parede mais espessa em 
relação aos traqueídeos da madeira normal (Tabela 2). As características microscópicas 
apresentadas pela madeira de compressão de Pinus oocarpa foram, da mesma forma, 
descritas para outras coníferas (CORE et alii; 1961). Foram observadas alterações 
estruturais na parece dos traqueídeos da madeira de compressão, pela formação de 
cavidades profundas, em disposição helicoidal e de invaginações. As cavidades são da 
mesma orientação das microfibrilas de celulose da camada 52 da parede secundária (em 
torno de 45°) sendo mais inclinadas do que as observadas nos traqueídeos normais (10-
30o). A abertura das pontuações na parede longitudinal radial dos traqueídeos apresentou a 
mesma inclinação das microfibrilas. Essas características da parede celular foram estudadas 
por WARDROP & DADSWELL (1950), CÔTÉ et alii (1968), SCURFIELD (1973) e 
TIMELL. (1986d), sendo mostradas de forma didática nas Figuras 3 a 5. 

Dimensões dos Traqueídeos - verificaram-se aumentos nas dimensões dos 
traqueídeos em 3 posições do raio-interna, média e externa- das amostras de madeira da 
região do DAP (Tabela 2). Para cada uma das posições, os traqueídeos da madeira de 
compressão apresentaram menor comprimento, largura e diâmetro do lúmen e maior 
espessura da parede, em comparação com os traqueídeos da madeira normal. As diferenças 
foram de 15, 8, 15 e 14% para os parâmetros relacionados. Uma das características mais 
marcantes da madeira de compressão é a formação de traqueídeos de menor comprimento, 
com variações de 10-40%, em comparação com traqueídeos normais em posições 
semelhantes nos discos de madeira de inúmeras coníferas (SHELBOURNE & RITCHIE, 
1968; HARRIS, 1977; TIMELL, 1986d). O menor comprimento dos traqueídeos na 
madeira de compressão deve-se, basicamente, ao efeito da maior taxa de divisões 
periclinais de camada cambial e menor período de crescimento (WARDROP & 
DADSWELL, 1952). 



 
Figura 1 - Estrutura da parede celular dos traqueídeos da madeira normal (A, C) e de 
compressão (B, D), evidenciando as cavidades em disposição helicoidal (C) e a abertura 
inclinada das pontuações (P). 



 
Figura 2 - Características dos traqueídeos da madeira normal (A) e de compressão (B), em 
seção transversal, mostrando os espaços intercelulares (E) e cavidades na parede celular (C) 
 

 



 
 

 
Tabela 2 - Variação das dimensões dos traqueídeos, na madeira de compressão e 
normal, em 3 posições do raio de discos de madeira de Pinus oocarpa. 
 

Dimensões dos traqueídeos Tipo de 
madeira 

Posição da 
amostra no 

disco 
Comprimento 

(mm) 
Largura 

(um) 
Espessura da 
Parede (um) 

Diâmetro do 
Lúmen (um) 

Compressão Interna 
Média 
Externa 

2,8 
3,3 
3,6 

42,0 
44,0 
45,0 

6,50 
7,75 
8,75 

29,0 
28,5 
27,5 

Normal Interna 
Média 
Externa 

3,2 
3,9 
4,5 

45,5 
47,0 
51,0 

5,75 
47,0 
51,0 

34,0 
33,5 
31,5 

 
Quantificação da madeira de compressão - a madeira de compressão atingiu 

valores máximos até os 7 m de altura do tronco, com uma área média de 24 cm2, seguindo-
se uma tendência de diminuição até o topo. Foi significativa a amplitude de variação entre 
as diferentes árvores com seções apresentando valores de 0 até 70 cm2 de madeira de 
compressão para uma mesma altura. A área média ocupada pela madeira de compressão 



variou de 0 a 24%, no sentido base-topo, sem mostrar um padrão definido (Tabela 3). A 
madeira de compressão tem sido comumente detectada em árvores de pinheiros tropicais na 
Austrália, África do Sul, Trinidad, Suriname e outros países, constituindo-se em um sério 
defeito da madeira, causando marcante alteração na sua qualidade e reduzindo o 
rendimento e características físicas da celulose (HUGHES, 1968). Para P. caribaea os 
valores de madeira de compressão variaram de 7 a 18% (BOONE & CHUDNOFF, 1972); 
para P. caribaea var. hondurensis de 1 a 27%, P. caribaea var. bahamensis 12% e P. 
caribaea var. caribaea 8,5% (SMITH, 1978); para P. kesiya até  9%, P. leiopylla 36%, P. 
patula 23% e P. pseudostrobus 22% (HANS & WILLIANSON, 1973; HARDIE, 1973). 
Tem sido relacionada com a inclinação do tronco, taxa de crescimento, declividade do 
terreno e idade das plantas.  

A madeira de compressão é também um efeito comumente encontrado em pinheiros 
do sul dos Estados Unidos, com cerca de 10% da madeira dessas espécies apresentando 
madeira de compressão severa (WAHLEMBERG, 1960; ZOBEL, 1971). Para o P. taeda 
cerca de 80-90% das árvores amostradas apresentaram de 5 a 37% de madeira de 
compressão (ZOBEL & HAUGHT, 1962; van BUIJTENEN et alii, 1969) atingido valores 
de até 30-60% (GILMORE & PEHRSON, 1969; SHELBOURNE et alii, 1969; 
SHELBOURNE & SIDNECYPHER, 1971) . 

Da mesma forma, para algumas alturas do tronco, houve seções transversais com 0 
até 24% de madeira de compressão refletindo a elevada variação desse defeito dentro da 
população amostrada (Tabela 3). No sentido longitudinal houve um decréscimo na % de 
madeira de compressão em P. ponderosa, até uma altura de 6,0 m (VOORHIES, 1982), 
enquanto que para o P. caribaea não houve variação significativa da base para o ápice das 
árvores (BOONE & CHUDNOFF; 1972). 
 

CONCLUSÕES 
 

As características da madeira de compressão em Pinus oocarpa, a nível macro e 
microscópico, permitiram a sua diferenciação da madeira normal. Essas características são 
comuns as apresentadas pela madeira de compressão de outras espécies de Pinus. Em um 
mesmo disco de madeira os traqueídeos da madeira de compressão têm suas dimensões 
alteradas (mais curtos com parede mais espessa, com menores larguras e diâmetro do 
lúmen) em relação aos da madeira normal. A avaliação da área afetada pela madeira de 
compressão não mostrou um modelo de variação definido, no sentido longitudinal dos 
troncos, observando-se uma significativa variação entre as diferentes árvores amostradas. 
 



Tabela 3 - Área da seção do tronco e de madeira de compressão (em cm2 e %), no 
sentido base-topo-média e variação. 
 
Altura Tronco (m) Área da Secção do 

Trocno - Média e 
Variação (cm2) 

Área Madeira 
Compressão - Média 
e Variação (cm2) 

% Madeira 
Compressão - Média 
e Variação (%) 

23  (TOPO) 
21 
19 
17 
15 
13 
11 
9 
7 
5 
3 
1.3  (DAP) 
1 
0  (BASE) 

28,2           - 
59,1 (25,7 - 71,6) 

73,2 (32,3 - 150,2) 
94,7 (38,1 - 190,3) 

137,4 (58,7 - 281,1) 
167,4 (81,7 - 288,6) 
194,8 (92,1 - 331,2) 

226,7 (101,3 - 363,3) 
260,9 (125,1 - 385,2) 
284,0 (151,5 - 423,3) 
309,9 (163,6 - 466,3) 
321,5 (165,7  - 498,3) 
343,3 (180,4 - 536,2) 
375,4 (221,6 - 572,1) 

3,5       - 
4,3 (1,2 - 9,0) 
7,0 (0 - 17,5) 
6,8 (0 - 47,0) 
8,9 (0 - 19,9) 

10,2 (1,3 - 25,4) 
12,4 (0,3 - 57,8) 

11,73 (1,3 - 25,4) 
24,2 (0 - 67,8) 

21,8 (1,9 - 44,1) 
17,7 (1,2 - 62,4) 
9,9 (1,3 - 52,5) 

17,9 (1,0 - 67,1) 
24,4 (0 - 71,0) 

12,4       - 
7,3 (4,7 - 12,6) 
9,6 (0 - 11,6) 
7,2 (0 - 24,7) 
6,5 (0 - 7,1) 

6,1 (1,6 - 8,8) 
6,4 (0,3 - 17,4) 
5,2 (1,3 - 10,0) 
9,3 (0 - 17,6) 

7,7 (1,2 - 10,4) 
5,7 (0,7 - 13,4) 
3,1 (0,8 - 10,5) 
5,2 (0,5 - 12,5) 
6,5 (0 - 12,4) 
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