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ABSTRACT - The compression wood is one of the most important defects resulting from 
tree growth that affects wood quality of conifers in Brazil. In order to study the formation 
and characterization of compression wood, erect and artificially inclined seedlings of P. 
caribaea var. hondurensis were cultivated in nursery conditions. Indol-acetic-acid (IAA) 
dissolved in lanolin was applied twice into barks incisions in a period of six months. The 
effects of seedlings growth were due to plant inclination, independently of lanolin or 
hormone application. Erect plants grew more than inclined by 35, 39 and 25% in total and 
stem length and root collar diameter, respectively. Stem wood section of inclined plants 
was ovoid or triangular with a well developed compression wood the lower side of 
inclination, having the pith dislocated to the opposite side. The macro and microscopical 
characteristics of compression wood were similar to that observed in other pine species. In 
erect plants and in opposite wood of inclined plants the tracheids had an angular shape, 
with longer and greater diameter and thinner wall. In the compression wood the tracheids 
were rounded with intercellular spaces. The wood basic density of inclined compression 
wood was significantly greater than the wood of erect plants. The IAA applications induced 
the formation at two tracheid rings with typical characteristics of compression wood, 
surrounded by the stem xylem and separated by normal tracheids. While in erect plants the 
tracheids rings induced by IAA were wide in inclined they were narrow with significant 
alterations in cell walls. In inclined plants the IAA - upper side application resulted in 
formation of distinct tracheid rings, in relation to lower side application. 
 
RESUMO - Com o objetivo de estudar a formação e as características da madeira de 
compressão, caules de plantas de Pinus caribaea var. hondurensis foram inclinados 
artificialmente e efetuadas aplicações de ácido-indol-acético (AIA). Plantas normais com e 
sem aplicação de AIA nos caules foram utilizadas como controle. A inclinação das plantas 
reduziu 6 crescimento em altura e diâmetro e alterou a morfologia externa do caule 
independente da aplicação do AIA. As análises macro e microscópicas mostraram a 
formação da madeira de compressão no lado inferior à inclinação do caule, deslocando a 
medula para uma posição oposta. A madeira de compressão apresentou características 
bastante distintas e maiores valores de densidade básica. A aplicação de AIA induziu o 
desenvolvimento de madeira de compressão nas plantas normais na forma de anéis de 
traqueídeos de seção arredondada e parede espessada circundando todo o caule. Nas plantas 
inclinadas a aplicação de AIA promoveu a formação de anéis de traqueídeos com 
significativas alterações na estrutura da sua parede celular. 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
 

A madeira de compressão constitui-se em um dos principais defeitos, devido ao 
crescimento das árvores, que afetam a qualidade da madeira de coníferas. Tem sido 
comumente encontrada, em nossas condições, em árvores de espécies tropicais e 
temperadas do gênero Pinus sem, entretanto, haver sido pesquisada em profundidade 
(TOMAZELLO FILHO, 1987). Ao contrário, a literatura estrangeira tem apresentado 
informações detalhadas sobre a formação e caracterização do lenho de compressão 
(WESTING, 1965; TIMELL, 1986 f,d). As características apresentadas pela madeira de 
compressão, principalmente às de natureza anatômica (CORE et alii,1961; COTÉ & DAY, 
1965; TIMELL, 1986f), química (TIMELL, 1986a) e física (TIMELL, 1986e), afetam o 
uso final da madeira seja na forma laminada, desdobrada ou como fonte de celulose e papel 
(TlMELL,1986b,c). A madeira de compressão altera a tratabilidade de moirões de madeira 
de coníferas e tem sido comumente verificada em árvores resinadas. 

Dentre os fatores que levam à formação da madeira de compressão citam-se como 
principais: (i) as características de crescimento, das espécies relacionadas ao seu genótipo, 
como tortuosidade do tronco, formação da copa, ramos, etc.; (ii) técnicas de formação e 
manejo florestal, como a qualidade das mudas, espaçamento, desbaste, desrama, etc.; (iii) a 
incidência de agentes externos, principalmente os ventos, atuando em um dos lados do 
tronco ou da árvore; (iv) o estímulo da atividade cambial, pelos hormônios de crescimento, 
como o AIA, na face do tronco oposta à inclinação. 

Considerando esses aspectos, o presente trabalho tem como objetivos induzir 
artificialmente a formação da madeira de compressão, avaliar a aplicação do AIA e analisar 
macro e microscopicamente as características da madeira formada em plantas de Pinus sob 
o efeito desses tratamentos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Plantas de Pinus caribaea var. hondurensis, com 3 meses de idade, com altura e 
diâmetro basal de aproximadamente 20,0 e 0,4 cm, cultivadas em sacos plásticos, em 
condições de viveiro, foram utilizadas no experimento (WERSHING & BAILEY,1942; 
YUMOTO et alii, 1982). Os tratamentos consistiram em plantas normais e inclinadas 
artificialmente formando uma curvatura, conforme Figuras 1 e 2. Os tratamentos com 
hormônio consistiram na aplicação de ácido-indol-acético (AIA) (15 mg AIA/1g de 
lanolina) em incisão na casca na forma de placa, na posição média do caule das plantas 
normais e inclinadas (NECESANY, 1958; STARBUCK & PHELPS, 1986). Nas plantas 
inclinadas foram feitas aplicações em duas diferentes faces do caule: a inferior e a superior 
à inclinação das mudas. Foram efetuadas aplicações de hormônio em duas diferentes 
épocas (aos 3 e 9 meses de idade) protegendo-se o local de aplicação com fita plástica e 
folha de alumínio. O experimento compreendeu oito tratamentos, com seis 
repetições/tratamento. 

As plantas com 15 meses de idade foram retiradas dos recipientes e os seguintes 
efeitos dos diferentes tratamentos foram analisados: desenvolvimento, características 
anatômicas e densidade básica da madeira. O desenvolvimento das plantas foi avaliado pela 
medição do comprimento total, comprimento do caule sem ramificação e diâmetro do colo. 
A caracterização anatômica foi conduzida pela coleta de amostras de madeira das regiões 
basal, mediana e apical, confecção de lâminas permanentes (PRINCES RISBOROUGH 
LABORATORY, 1976) e análise da sua estrutura macroscópica e microscópica. Amostras 
de madeira dessas 3 regiões foram maceradas, montadas lâminas provisórias e avaliadas as 
dimensões dos traqueídeos (FRANKLIN, 1937). Amostras de madeira dos caules das 



plantas, submetidas aos diferentes tratamentos, foram também coletadas para determinação 
dos valores da densidade básica pelo método no máximo teor de umidade. 
 

Figura 1 - Detalhamento dos tratamentos efetuados nas plantas normais de P. 
caribaea var. hondurensis e amostragens realizadas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dimensões das plantas: os efeitos mais pronunciados foram verificados nos 
tratamentos com plantas normais x inclinadas, independentemente da aplicação da lanolina 
e hormônio. As plantas normais foram superiores em 35, 39 e 23%, em relação às 
inclinadas, para os parâmetros comprimento total, comprimento do caule sem ramificação e 
diâmetro do colo, respectivamente. Essas diferenças no crescimento ocorrem em resposta à 
inclinação das plantas causando alterações nos seus processos fisiológicos (fotossíntese, 
transporte ascendente descendente de seiva, balanço hormonal e estímulo da atividade 
cambial em uma face do caule) (Tabela 1) . 
 

 
Figura 2 - Detalhamento dos tratamentos efetuados nas plantas inclinadas de Pinus 
caribaea var. hondurensis e amostragens realizadas. 



Tabela 1 - Dimensões das plantas de P. caribaea var. hondurensis normais e inclinadas,  
 

Tratamentos Comprimento total 
(cm) 

Comprimento do 
caule (cm) 

Diâmetro do colo 
(cm) 

Plantas normais 105** 39** 1,62* 
Plantas inclinadas 78 28 1,32 
 
**, * = significativos pelo teste de Tukey aos níveis de 1 e 5% respectivamente. 
 

Características anatômicas: a estrutura macroscópica da madeira do caule das 
plantas de Pinus caribaea var. hondurensis normais mostrou diferenças significativas em 
relação às inclinadas. Nestas o caule apresentou externamente uma forma ovóide ou 
triangular, ao contrário das plantas normais, com forma cilíndrica. A inclinação induziu à 
formação de madeira de compressão no lado inferior à inclinação dos caules, deslocando a 
medula para uma posição oposta (medula excêntrica). Esse efeito da inclinação do caule na 
formação da madeira de compressão foi verificado por NECESANY (1958). WARDROP 
& DAVIES (1964) e YAMOTO et alii (1982) para inúmeras coníferas. A madeira de 
compressão apresentou macroscopicamente uma coloração avermelhada e com anéis de 
crescimento mais largos conforme .descrito por CORE et alii (1961), TIMELL (1986) e 
TOMAZELLO FILHO (1987). A alteração da morfologia do caule das plantas inclinadas é 
conseqüência da maior atividade do meristema cambial no lado inferior a inclinação, 
promovendo a formação de maior volume de madeira, basicamente madeira de compressão. 
Esse aumento da atividade do câmbio é devido às altas concentrações de auxinas (AIA) 
acumuladas no lado inferior ao tronco, em resposta a inclinação (WARDROP, 1964, 
1965;WAREING et alii, 1964; WODZICKI & WOOZICKI, 1980). Nas plantas normais a 
medula localizou-se na posição central do adulto verificando-se em algumas plantas uma 
pequena porcentagem de madeira de compressão formada naturalmente. A aplicação de 
lanolina e lanolina + AIA no caule das plantas normais e inclinadas não mostrou efeito 
significativo na morfologia do caule e estrutura macroscópica da madeira. 

A análise microscópica da madeira do caule das plantas inclinadas possibilitou a 
caracterização da madeira de compressão, em relação a normal, e a avaliação do efeito da 
aplicação do AIA. A madeira de compressão apresentou traqueídeos de forma circular, em 
corte transversal e distintos espaços intercelulares, conforme descrito por CORE et alii 
(1961), TIMELL (1986f) e TOMAZELLO FILHO, 1987). A madeira normal apresentou 
traqueídeos de forma prismática, perfeitamente unidos, sem espaços intercelulares. A 
madeira de compressão formada em algumas plantas eretas, apresentou, da mesma forma, 
as características da madeira formada nas mudas inclinadas. 
 



 
Figura 1 - Seção transversal do caule de plantas normais (A) e inclinadas (B) de Pinus 
caribaea var. hondurensis, evidenciando a medula excêntrica e a formação da madeira 
de compressão (MC) no lado inferior à inclinação do caule. Caracterização da 
madeira normal (C, E) e madeira de compressão (D, F) em plantas de Pinus caribaea 
var. hondurensis eretas e inclinadas, respectivamente. Observar as diferenças na seção 



transversal dos traqueídeos, suas dimensões, a presença de espaço intercelulares e o 
volume de espaços vazios. 

As aplicações do AIA induziram a formação de dois anéis de traqueídeos, 
circundando todo o caule, distanciados entre si por uma camada de traqueídeos de forma 
usual. Esse resultado evidencia a participação de substâncias promotoras de crescimento, 
principalmente AIA, na formação da madeira de compressão, pela aplicação hexógena do 
hormônio. Desde os experimentos realizados por Onaka em 1940 para inúmeras coníferas, 
citados por TIMELL (1986d), o efeito do AIA tem sido detectado em Pinus strobus 
(WERSHING & BAILEY, 1942), P. radiata (FRASER, 1949); WARDROP & DAVIES, 
1964), Pinus sylvestris (NECESANY, 1958; WHITMDRE, 1968), Pinus resinosa 
(LARSON, 1962, 1964), P. halepensis (FAHN & ZAMSKI, 1970). Esses traqueídeos dos 
anéis foram morfologicamente diferentes em plantas inclinadas e normais. Nas plantas 
inclinadas os anéis foram nítidos, sendo constituídos por 2 a 3 traqueídeos/anel, com 
evidentes deformações nas suas paredes. Nessas plantas inclinadas houve efeito do local de 
aplicação do AIA: sua aplicação no lado superior à curvatura do caule induziu a formação 
de anéis de traqueídeos mais distintos envolvendo todo o xilema, em comparação com a 
aplicação do lado inferior à inclinação. Esse efeito está relacionado com a maior eficiência 
da translocação do AIA, nos sentidos radial e longitudinal do caule, quando aplica ao no 
lado superior da sua curvatura (NECESANY, 1958, FAHN & ZAMSKY, 1970). Nas 
plantas eretas com aplicação de AIA os anéis foram mais largos, com cerca de 5-7 
traqueídeos/anel e sem as deformações nas suas paredes. Os traqueídeos apresentaram 
parede mais espessa, largura e diâmetro do lúmen menores e forma arredondada em seção 
transversal. Essas características são comuns às apresentadas pela madeira de compressão. 
Enquanto o meristema cambial. das plantas eretas encontrava-se em atividade normal, em 
toda a circunferência do caule, nas plantas curvadas essa atividade era significativamente 
maior no lado inferior da inclinação (WAROROP & DADSWELL, 1952). Dessa forma, o 
efeito do AIA sobre as células cambiais das plantas eretas provocou menores alterações 
estruturais na parede dos traqueídeos, atuando por um período maior, formando anel mais 
largo. Ao contrário, o efeito do AIA nas células cambiais das plantas inclinadas provocou 
significativas alterações na parede dos traqueídeos, em um período menor, formando anel 
mais estreito. 

Dimensões dos traqueídeos: nas plantas normais não houve, de um modo geral, 
diferenças significativas para as dimensões dos traqueídeos. Somente no lenho com 
pequena porcentagem de madeira de compressão formada naturalmente (seção B) foram 
observados traqueídeos com menor diâmetro do lúmen e maior espessura da parede (Tabela 
2). Nas plantas inclinadas foram observadas as diferenças mais marcantes para as 
dimensões dos traqueídeos entre os lenhos de madeira normal (seção A) e de compressão 
(seção B), independente da aplicação de lanolina: e AIA. Os traqueídeos da madeira de 
compressão foram menores e de parede mais espessa, em relação aos da madeira normal. 
Essas diferenças foram da ordem de 14,8, 21 e 27% "para o comprimento, largura, diâmetro 
do lúmen e espessura da parede dos traqueídeos, respectivamente (Tabela 2). Como não foi 
detectado o efeito da aplicação de lanolina e AIA foram agrupados os tratamentos plantas 
normais e inclinadas (Tabela 3). Os resultados mostram que, conforme discutido 
anteriormente, as diferenças observadas para as dimensões dos traqueídeos foram devidas à 
inclinação do caule das plantas. Essa é uma característica marcante na madeira de 
compressão verificando-se variações de 10-40% para o comprimento dos traqueídeos da 
madeira de compressão em relação aos da normal, para inúmeras coníferas (DADSWELL 
& WARDROP, 1949; WARDROP & DADSWELL,1952; SHELBOURNE & RITCHIE, 
1968; HARRIS, .1977; SETH & JAIN, 1978; TIMELL., 1981; TOMAZELLO FILHO, 
1987). Comparado com o comprimento, as demais dimensões dos traqueídeos da madeira 
de compressão não têm sido normalmente avaliadas. De acordo com TIMELL (1986f), 



citando alguns trabalhos; na madeira de compressão a largura dos traqueídeos é menor, 
enquanto que a espessura da parede é maior, em comparação com os traqueídeos na 
madeira normal. 

 
Tabela 2 - Dimensões dos traqueídeos em caules de plantas de Pinus caribaea var. 
hondurensis normais e inclinadas, com aplicação de lanolina + AIA. 
 

Dimensões dos Traqueídeos a) 
Tratamentos 

b) Seção 
amostrada Comprimento 

(mm) 
Largura 

(um) 
Diâmetro do 
lúmen (um) 

Espessura 
parede (um) 

N A 
B 

1,59 ns 
1,60 

36,4 ns 
34,2 

29,0** 
25,6 

3,7** 
4,3 

L A 
B 

1,63 ns 
1,55 

36,3 ns 
34,8 

28,7 
26,2 

3,8* 
4,3 

LH A 
B 

1,66 ns 
1,59 

35,3 ns 
34,5 

27,5 ns 
26,6 

3,9 ns 
4,0 

I A 
B 

1,78** 
1,58 

33,4 ns 
31,8 

22,6* 
20,6 

5,4 ns 
5,8 

ILs A 
B 

1,73** 
1,58 

31,0 ns 
31,8 

23,4** 
20,6 

3,8** 
5,8 

ILi A 
B 

1,60** 
1,35 

32,5* 
28,7 

25,4** 
18,9 

3,5** 
4,9 

ILHs A 
B 

1,65** 
1,38 

30,9 ns 
28,8 

22,7** 
18,2 

4,2** 
5,3 

ILHi A 
B 

1,51* 
1,37 

31,4* 
28,4 

24,2** 
18,9 

3,6** 
4,7 

 
a) N - plantas normais; L - plantas normais com lanolina + AIA; I - plantas inclinadas com 

lanolina na face superior e inferior, respectivamente; ILHs e ILHi - plantas inclinadas 
em lanolina na face superior e inferior, respectivamente. 

b) Segundo Figuras 1 e 2; A - madeira normal e B - madeira de compressão somente para 
os tratamentos com inclinação (I, Ils; Ili, ILHs, ILHl). 

* - significativo ao nível de 5% de probabilidade 
** - significativo ao nível de 1% de probabilidade 
ns - não significativo 



 
Figura 2. Caracterização microscópica dos anéis de traqueídeos formados em plantas 
inclinadas de Pinus caribaea var. hondurensis, pela aplicação de AIA, evidenciando as 
significativas alterações na estrutura da parede dos traqueídeos em resposta à 
aplicação do hormônio (2A, 2B, 2C). Anéis de traqueídeos formados em plantas 
normais, pela aplicação do AIA, apresentando características de madeira de 
compressão (2D, 2E). 



Tabela 3 - Dimensões dos traqueídeos em caules de plantas de Pinus caribaea var. 
hondurensis normais e inclinadas. 
 

Dimensões dos traqueídeos Tratamentos a) Seção 
amostrada Comprimento 

(mm) 
Largura 

(um) 
Diâmetro do 
lúmen (um) 

Espessura da 
parede (um) 

Plantas 
normais 

A 
B 

1,64 ns 
1,58 

35,9 ns 
34,5 

28,2 
26,2 

3,8 ns 
4,2 

Plantas 
inclinadas 

A 
B 

1,62** 
1,39 

31,7* 
29,1 

23,8* 
18,8 

4,0** 
5,1 

 
a) segundo Figuras 1 e 2; A - madeira normal e B - madeira de compressão somente para os 
tratamentos com inclinação. 
 
* - significativo ao nível de 5% de probabilidade 
** - significativo ao nível de 1% de probabilidade 
ns - não significativo 
 

Densidade básica da madeira - a densidade básica da madeira foi 
significativamente superior nas plantas inclinadas em relação às normais. As diferenças 
observadas refletem a presença de elevada porcentagem de madeira de compressão nas 
plantas inclinadas, caracterizada pela maior quantidade de parede celular e menor espaço 
interno ocupado por vazios e traqueídeos mais curtos, em relação à normal. No sentido 
longitudinal o valor da densidade básica foi maior na posição média dó caule das plantas 
inclinadas, em função da curvatura e da maior porcentagem de madeira de compressão 
presente na região. Nas plantas normais o valor da densidade básica foi decrescente no 
sentido base - topo (Tabela 4). 
 
Tabela 4 - Valores de densidade básica (g/cm3) da madeira de plantas de Pinus 
caribaea var. hondurensis normais e inclinadas, em diferentes posições do caule. 
 

Posições amostradas Tratamentos 
a) Base Mediana Ápice 

Plantas Normais 
Plantas Inclinadas 

0,35 
0,45** 

0,32 
0,47** 

0,30 
0,40** 

 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 
 A literatura enfatiza que, quando completamente desenvolvida, a madeira de 
compressão é, sem exceção, mais densa do que a normal, pelas características anatômicas 
mencionadas. Os valores de densidade da madeira de compressão, somente para espécies de 
Pinus, são relacionados na Tabela 5. 
 



Tabela 5 - Valores de densidade da madeira de compressão e normal para espécies de 
Pinus (1). 
 

Densidade  
Espécie 

 
Condição Madeira 

Compressão 
Madeira Normal Relação 

P. densiflora Verde 
Seco Ar 
Seco Estufa 

0,57 
0,84 
0,62 

0,47 
0,64 
0,54 

1,21 
1,31 
1,15 

P. palustris Seco Estufa 
Seco estufa 

0,76 
0,80 

0,55 
0,51 

1,38 
1,54 

P. ponderosa Verde 
Seco Ar 

0,47 
0,50 

0,35 
0,37 

1,32 
1,34 

P. radiata Seco Ar 0,47 
0,73 
0,53 
0,60 
0,70 

0,40 
0,46 
0,45 
0,44 
0,49 

1,17 
1,59 
1,17 
1,34 
1,44 

P. resinosa Verde 
Seco Ar 

0,41 
0,45 

0,38 
0,40 

1,10 
1,12 

P. sylvestris Verde 
Seco Ar 

0,48 
0,61 

0,44 
0,32 

1,10 
1,91 

P. taeda Verde 
Seco Ar 

0,58 
0,62 

0,52 
0,57 

1,13 
1,06 

P. wallichiana Seco Ar 0,72 0,32 2,25 
Pinus sp Seco Ar 0,66 0,57 1,16 
(1) Adaptado de Timell (1986e) 
 

CONCLUSÕES 
 
 Com base nos resultados do presente trabalho pode-se concluir que a madeira de 
compressão em plantas de Pinus caribaea var. hondurensis com 15 meses de idade é 
formada em resposta à inclinação do caule. Deslocando a medula para uma posição oposta 
(medula excêntrica). A inclinação alterou também a morfologia externa do caule e reduziu 
o crescimento das plantas. Plantas normais de P. caribaea var. hondurensis apresentaram 
a medula na posição central do caule e, em algumas, uma pequena porcentagem de madeira 
de compressão. Nas plantas inclinadas a aplicação de AIA induziu a formação de anéis com 
2-3 traqueídeos de largura, circundando todo o caule, mostrando sensíveis alterações na sua 
parede celular. Nas plantas normais a aplicação de AIA promoveu a formação de anéis de 
5-7 traqueídeos, com características semelhantes aos traqueídeos de madeira de 
compressão. A madeira formada pelas plantas inclinadas apresentou maiores valores de 
densidade básica em relação a das normais. 
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