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1. INTRODUÇÃO

A identifi cação correcta de espécies de madeira reveste-se de grande importância no quadro da gestão sustentável 
de fl orestas. Algumas espécies de madeira são protegidas por tratados internacionais que zelam pela preservação 
da herança natural. Para além dos danos ambientais associados a má identifi cação de espécies de madeira, 
registam-se também grandes prejuízos económicos decorrentes de falsas declarações de identidade das madeiras, 
sobretudo nos países onde há fraca capacidade neste domínio. A identifi cação correcta das madeiras é parte do 
sistema de classifi cação e qualidade, pois permite uma correcta aplicação das taxas aduaneiras conforme a classe 
comercial assim como evita confl itos comerciais entre compradores e vendedores.

As fl orestas naturais de Moçambique albergam uma variedade enorme de espécies de madeira, sendo que muitas são 
semelhantes entre elas quando observadas a olho nú, especialmente após o processamento. Sendo Moçambique 
um grande exportador de madeiras, este manual representa o esforço inicial na criação de capacidades internas 
para fi scalizar o comércio de madeiras e reforçar a imagem internacional do país em sistemas de gestão fl orestal 
responsáveis e sustentáveis.

Ao contrário dos manuais académicos, esta obra foi elaborada com uma dosagem de conteúdos de cariz extensionista 
enaltecendo as habilidades mínimas necessárias para uso no campo. Todavia, o seu uso satisfatório carece de 
uma formação prévia em sessões teóricas e práticas específi cas para acomodar as peculiaridades omissas que 
tornariam o manual bastante complexo para não-especialistas.

O manual foi concebido para servir de referencial para confrontar e verifi car a identidade das espécies declaradas 
nas guias de trânsito ou outros documentos legais que acompanham a madeira ao longo da sua cadeia de valor.
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OBJECTIVOS E FINALIDADE DO MANUAL

1.1 Objectivos e fi nalidade do manual

O objectivo deste manual é providenciar uma ferramenta de apoio as autoridades de fi scalização da madeira para 
realizar com segurança, critério e rapidez a triagem de campo na identifi cação de 25 espécies folhosas nativas das 
madeiras comerciais de Moçambique.

O manual cobre uma lista de espécies seleccionadas pelas autoridades do sector com base nos fl uxos comerciais 
dos últimos dez anos até ao momento desta publicação. Contudo, tendo em conta que o Regulamento Florestal do 
País lista 119 espécies comerciais de madeira, o manual poderá no futuro incluir novas espécies conforme se julgar 
relevante. 

Espera-se que este manual enriqueça o acervo documental nacional para uma melhor fi scalização do comércio da 
madeira em particular e das fl orestas no geral.

A identifi cação exacta de uma espécie de madeira é por sí um processo complexo devido a grande variabilidade 
associada a sua natureza biológica. Comparativamente, os métodos laboratoriais apresentam melhores resultados, 
mas são onerosos e morosos, portanto inadequados para o contexto de campo onde o tempo é limitado.

Ao contrário das práticas actuais baseadas apenas no empirismo, o uso coordenado da lupa, a faca/plaina e um 
manual de referência representa até hoje a melhor técnica de identifi cação no campo, devido sobretudo ao critério 
usado e rapidez nos resultados preliminares sobre a identidade da madeira em causa.

Para garantir segurança taxonómica das espécies documentadas neste manual, as macrofotos de referência 
foram obtidas apartir de amostras colhidas nas árvores em pé identifi cadas por um Botânico no seu habitat natural 
e reconfi rmadas no laboratório de anatomia da madeira da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Excepcionalmente, a descrição das madeiras de Milicia excelsa(Welw.) 
C.C.Berg, Erythrophleum suaveolens(Guill. & Perr.) Brenan e Berchemia zeyheri(Sond.) Grubov foi com base nas 
amostras de referência e autenticadas da xiloteca da UEM.

As amostras de madeira foram submetidas a secagem ao ar natural, polidas sucessivamente na secção transversal 
com recurso a lixas até uma granulometria de 1500. Após polimento, procedeu-se a remoção de micro-partículas 
com base no aspirador de mão e uma fi ta adesiva. 

A captação de imagens foi realizada através do scanner portátil (Xyloscope1©) do qual resultaram macrofotos 
(ampliação 10X) que revelam a estrutura anatómica com raios orientados verticalmente.

1Digitalizador desenvolvido em Madison pelo Laboratório dos Produtos Florestais dos EUA
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2. PROCEDIMENTOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE MADEIRA
2.1 Material usado

Cada posto de fi scalização deverá ter pelo menos a seguinte lista de materiais e ferramentas:
 • Lupa de mão (ampliação mínima 10 X);
 • Manual de referência para identifi cação de madeiras;
 • Serrote de mão, formão ou chave de fenda de tamanho médio;
 • Faca multi-uso ou Chizato;
 • Martelo médio, plaina manual e um torno de bancada.

2.2 Colheita da amostra desconhecida

O processo da colheita de amostra de madeira é destrutivo. O tamanho mínimo deve caber na palma da mão de 
um adulto e ter uma secção transversal de pelo menos 1cm2 para permitir expor a estrutura celular com recurso ao 
Chizato ou plaina manual. A técnica e critério de escolha da amostra a examinar depende da característica do lote 
a ser inspeccionado e do julgamento do fi scal.

2.3 Preparação da amostra desconhecida

O processo de preparação da amostra consiste basicamente em expor a estrutura celular na secção transversal 
da amostra desconhecida. Esta operação envolve o uso da faca multi-uso e é provavelmente o momento mais 
perigoso, pois o uso incorrecto da faca pode resultar em ferimentos nas mãos por laceração. Alternativamente, 
pode-se prender a amostra num torno de bancada e usar uma plaina para expor os elementos celulares na secção 
transversal.

É preciso garantir um corte plano na secção transversal e evitar cortes oblíquos (Figura 1) de tal forma que a 
amostra revele a sua estrutura anatómica com o formato natural das células conforme se apresentam no manual de 
referência.

Figura 1. Cuidados a observar ao realizar o corte de preparação da amostra antes do exame na lupa.

PROCEDIMENTOS E COLHEITA DE AMOSTRA DESCONHECIDA

Vaso circularVaso circular

Corte correctoCorte correcto

Vaso elipticoVaso eliptico

Corte incorrectoCorte incorrecto

▲
ᶪ
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USO CORRECTO DA LUPA

Note-se que existem espécies de madeira cujo formato geométrico natural dos vasos/poros é elíptico/oval não 
devendo sempre julgar que tal situação resultou de um corte mal executado.

2.4 Uso correcto da lupa

A lupa é o instrumento através do qual se faz a observação da amostra desconhecida na superfície previamente 
preparada. Este instrumento é composto por duas partes, nomeadamente: i) uma lente que amplia o objecto de 
interesse (geralmente usam-se lentes 10X ou 14X na identifi cação de madeira; uma lente 10 X é recomendada para 
uso com este manual) e ii) um invólucro para segurar, alojar e proteger a lente (Figura 2 ).

Figura 2. Principais componentes da lupa de mão usada na identifi ção de madeira.

A lupa tem uma única posição pré-determinada entre a lente e o objecto que irá resultar numa boa imagem. A única 
variável remanescente é a distância entre a lente e o olho do utilizador. Para obter melhores resultados, a lente 
deve ser colocada o mais próximo possível do olho. Apesar de um pouco estranho, é normal que os cílios escovem 
ocasionalmente a lente quando o uso for correcto.

Lente―► ◄─ Invólucro

9
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CARACTERĺSTICAS BÁSICAS

2.5 Características básicas usadas para a identifi cação das espécies de madeira

O roteiro ofi cial da IAWA (Associação Internacional dos Anatomistas da Madeira) para identifi car espécies de 
madeira de folhosas estabelece 163 características com recurso ao microscópio óptico. Para efeitos deste manual, 
as características apresentadas neste capítulo representam o conjunto mínimo de termos e conceitos necessários 
para conferir habilidades sufi cientes na identifi cação de madeira através da lupa em uso combinado com o manual 
de referência. Para além das características anatómicas que constituem a chave para a identifi cação, este manual 
usa de forma complementar outras características não anatómicas tais como a côr, brilho, odor, textura, densidade 
e a orientação do fi o (grã) da madeira.

2.5.1 Características anatómicas

Neste manual, as características anatómicas são apresentadas apenas para fi ns de identifi cação, sem no entanto 
explorar o seu sentido biológico. Neste sub-capítulo, ênfase será dada a nomenclatura e terminologia dos principais 
tecidos que constituem a madeira e os diferentes cenários de arranjo celular que caracterizam cada espécie. 

O essencial é reter a ideia de que a identifi cação da madeira com base na anatomia é semelhante a rotina de 
reconhecimento de padrões dos objectos que nos rodeiam no dia a dia. Portanto, uma combinação de ciência e 
arte. As características a serem usadas são referentes ao observado na secção transversal (Fig. 3) de uma peça de 
madeira, situação que na prática se pode designar de topos/extremidades no sentido do eixo da árvore.

Figura 3. Representação da secção transversal: A-Tronco; B-Madeira serrada

Secção transversal
▲
│
│
│
│
│
│
│

A

Secção transversalSecção transversal

B
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CARACTERĺSTICAS BÁSICAS

2.5.2 Terminologia das características anatómicas 
Principais tecidos observáveis no plano transversal

A fi gura 4 apresenta o cenário típico que se observa através da lupa na secção transversal de uma peça de madeira 
em análise. O arranjo e a disposição espacial entre os principais tecidos é o que determina a identidade de cada 
espécie de madeira.

Figura 4. Principais tecidos observáveis no plano transversal

Anéis de crescimento e arranjo espacial dos poros ou vasos

Principais tipos de porosidade

Figura 5. Padrões na disposição dos vasos. (A) Poros de tamanho quase igual espalhados de forma uniforme. 
B- Os poros mudam gradualmente de tamanho ao longo do anel. C-Os poros são maiores no início e 

menores no fi m do anel.

A--Difusa regular B-- Semi-anelar C-- Anelar

◄Parénquima axial (manchas claras)

◄Raios (linhas verticais)

◄Vasos ou poros (buracos)

fi bras - fundo castanho│
▼
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CARACTERĺSTICAS BÁSICAS

Raios

Os raios tem uma variedade infi nita de padrões, mas podem ser agrupados em estreitos ou largos (linhas fi nas ou 
largas), ocorrendo em quantidades maiores ou menores (Figura 6).

Figura 6. Principais tipos de raios (linhas verticais): A-estreitos e numerosos; B-Medianamente fi nos e numerosos;
C- Maioritariamente largos e medianamente abundantes.

Os padrões de ocorrência do parênquima axial

Os padrões de parênquima axial em madeiras tropicais, são críticos para sua identifi cação. Os padrões deste tecido 
podem ser divididos em três grandes grupos, dependendo da posição e forma de aparecimento. O primeiro tipo é 
denominado parênquima marginal. Este nome é usado porque este tecido ocorre no início ou no fi nal de um anel de 
crescimento e, quando presente, auxilia na defi nição dos anéis de crescimento da madeira. Porque a maioria das 
madeiras tropicais tem porosidade difusa, a presença de parênquima marginal demarca os anéis de crescimento. 
O parênquima marginal aparece como uma linha sólida de células dispostas uniformemente ao redor do anel de 
crescimento.Geralmente não tem aparência ondulada (Figura 7).

Figura 7. Pormenor do parênquima axial marginal.

P. marginal

P. marginal

A B C
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CARACTERĺSTICAS BÁSICAS

Os outros tipos de parênquima axial são defi nidos em função da sua associação com os vasos ou poros. É designado 
parênquima axial paratraqueal quando está associado ou ligado aos vasos e parênquima axial apotraqueal quando 
não tem contacto com os vasos (Figura 8).

O parênquima paratraqueal (Figura 8 e 9 ) pode estar associado aos vasos de diversas formas, nomeadamente: 
unilateral, vasicêntrico, em faixas confl uentes ligando dois ou mais vasos, aliforme ou em losângo, entre outras 
formas intermédias. Note que algumas espécies tem um pouco de todos esses padrões em magnitudes diferentes, 
sendo importante destacar o padrão dominante.

Figura 8. Representação dos principais padrões de parênquima axial paratraqueal. Cortesia: UFPR-Brasil

Figura 9. Algumas variantes do parênquima axial paratraqueal observados no plano transversal.

Paratraqueal em faixas diagonais Paratraqueal em faixas onduladas

P. AliformeP. Unilateral P. Aliforme confl uente P. em faixas

P. Escasso P. Vasicêntrico P. Vasicêntrico confl uenteP. Escasso P. Vasicêntrico P. Vasicêntrico confl uente

13
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Na fi gura 10, encontram-se representadas as variantes mais comuns do parênquima apotraqueal (não associado 
aos vasos).

Figura 10. Principais padrões de ocorrência do parênquima axial apotraqueal. Cortesia: UFPR-Brasil.

Tiloses, gomas e outros depósitos

Estas são substâncias resultantes do metabolismo celular associado a maturação de células e são frequentemente 
observados no cerne da madeira (Figura 11). Geralmente apresentam brilho e são responsáveis pela coloração 
mais escura do cerne em relação ao borne da madeira.

Figura 11. Depósitos (gomas e ou tiloses) nos vasos do cerne indicados pelas setas.

CARACTERĺSTICAS BÁSICAS

A. difuso

A. escalariforme
( A > a )

A. difuso em agregados

A. em faixas

A. reticulado (a = A)

A. marginal (inicial ou
terminal)
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ORDENAMENTO DA FICHA DESCRITIVA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA

2.7 Como usar a fi cha descritiva para identifi car espécies de madeira
Ao contrário das práticas forenses, este manual foi elaborado para confrontar a identidade do lote inspeccionado em 
relação a declaração documentada na guia e outros documentos legais que acompanham a carga. Assim, o fi scal 
sempre que tiver dúvidas sobre a autenticidade da espécie declarada irá proceder ao processo de colecta, preparação 
da amostra suspeita e posterior comparação das características com o manual de referência.

2.8 Relatório sobre a identidade da madeira desconhecida
Conforme foi previamente mencionado, este manual cobre apenas pouco mais de 20 espécies. Assim, é provável 
que não se consiga apurar a autenticidade da amostra suspeita. Dependendo da gravidade da situação, a amostra 
desconhecida será enviada ao laboratório de anatomia da madeira. O relatório de identifi cação deverá indicar o 
resultado nos vários cenários tais como indeterminada e ou determinada.

NOMENCLATURA
Neste espaço apresenta-se toda nomenclatura relacionada com a espécie conforme o Regulamento Florestal 
incluindo a família botânica e nome científi co seguido pelo(s) autor(es) que identifi cou(aram) de forma pioneira a 
espécie. As fi chas seguem a ordem alfabética do nome científi co.

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Espaço que contém fotografi as do aspecto natural da madeira conforme descrito na secção de características 
auxiliares. Esta informação permite familiarizar o fi scal com a aparência natural da madeira descrita.

Macrofotografi as vistas através da lupa
Espaço que mostra as macrofotos que revelam a estrutura celular no plano transversal das madeiras referenciadas 
na ampliação da lupa aos olhos do examinador da amostra.

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Local reservado para descrever com base na terminologia anatómica as características que irão conduzir a 
identifi cação da madeira, tais como o tipo de porosidade, formato dos vasos, tipo de raios, tipos e padrões de 
ocorrência do parênquima axial

Outras características auxiliares para identifi cação

Aqui faz-se a caracterização complementar com recurso as características não anatómicas tais como a cor da 
madeira, textura, brilho, cheiro, densidade, entre outros conforme se julgarem auxiliar o processo de identifi cação. 
Algumas destas características foram extraídas na literatura listada nas referências bibliográfi cas deste manual. 
Coloca-se ainda ao cuidado do examinador as madeiras semelhantes e potencialmente confundíveis a olho nú e 
ou na lupa (anatomia) para melhor determinação da espécie da amostra em análise.

15
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3. FICHAS DESCRITIVAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE MADEIRA
FICHAS DESCRITIVAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE MADEIRA

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Fabaceae
Nome científi co: Afzelia quanzensis Welw; 
Comercial: Chanfuta 
Nomes locais: Mussacossa, Mugengema e Muoco

Aspecto macroscópico a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal
Tipo de porosidade: difusa uniforme;
Vasos: formato circular e por vezes elíptico, maioritariamente solitários em radiais múltiplos de 2-3. Diâmetro
             médio a grande, alguns com gomas amarelas no cerne; 
Raios: Estreitos e com abundância média a numerosa;
Parênquima axial: paratraqueal aliforme em lozangos e por vezes confl uente, conectando 2-3 vasos ou grupos 
                               de vasos lateralmente ou na diagonal.

Outras características auxiliares para a identifi cação
O cerne é castanho-amarelado a castanho-rosa, tornando-se castanho-avermelhado após exposição prolongada, 
às vezes com listras um pouco escuras. O cerne distingue-se do borne branco-amarelado, com borne de até         
10 cm ou mais de largura. O fi o da madeira é recto a entrelaçado, textura grossa, mas uniforme. 
A madeira é pesada, com uma densidade de 800-920 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes-Olho nú: Mutondo e outras da mesma cor; Anatomia (lupa): Tanga-Tanga e Mutondo.
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae
Nome científi co: Albizia versicolor Welw. ex Oliv; 
Comercial: Tanga-Tanga 
Nomes locais: Tingare e Mpovera

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal
Tipo de porosidade: difusa uniforme;
Vasos:Solitário e em múltiplos radiais de 2–4 com diâmetro médio a grande, arranjo escalonado leve ou distinto,
            sendo comum ter gomas e outros depósitos no cerne;
Raios: Predominamente estreitos e medianamente abundantes;
Parênquima axial: Paratraqueal quase sempre vasicêntrico largo a aliforme em losango, às vezes confl uente  
                                   conectando 2–3 vasos ou grupos de vasos lateralmente ou às vezes diagonalmente. É comum
                               observar-se parênquima marginal estreito.

Outras características auxiliares para a identifi cação
O cerne varia entre pálido a castanho-roxo, frequentemente com listras mais escuras, às vezes quase preto. 
Oborne é branco e pode atingir até 5 cm de largura. O fi o da madeira é ondulado ou entrelaçado com uma textura 
grossa. A madeira tem densidade moderada (560-770kg/m3 a 12% de teor de humidade).

Madeiras semelhantes - Olho nú: Umbila; Anatomia (lupa): Messassa comum e Chanfuta.
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Euphorbiaceae/Pincrodendraceae
Nome científi co: Androstachys johnsonii Prain; 
Comercial: Mecrusse 
Nomes locais: Cimbirre

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal
Tipo de porosidade: difusa regular e uniforme;
Vasos: maioritariamente solitários (90%) e tamanho muito menor (invisíveis a olho nú); 
Raios: pouco aparentes e ofuscados pelo elevado número de vasos;
Parênquima axial: escasso e quase ausente.

Outras características auxiliares para a identifi cação
O cerne é castanho-claro a amarelo-dourado ou castanho-avermelhado-claro, com manchas mais escuras 
e indistintamente demarcado do borne amarelo-claro, com 1–1,5 cm de espessura. O fi o é geralmente recto, 
ocasionalmente ondulado, textura fi na e uniforme. A madeira é gordurosa ao toque, pesada, com densidade de 
810- 960 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Madeiras castanhas; Anatomia (lupa): Inconfundível.
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Rhamnaceae
Nome científi co: Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov; 
Comercial: Pau-rosa 
Nomes locais: Mulatchine, Sungagoma

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular e uniforme;
Vasos:predominam radiais múltiplos de 4 ou mais,por vezes agregados (clusters), tamanho menor, com
           gomas e outros depósitos no cerne;
Raios: maioritariamente estreitos e abundantes;
Parênquima axial: escassamente paratraqueal, por vezes ausente e ocasionalmente difuso.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne desta espécie é tipicamente rosa acastanhado claro a um rosa brilhante, e por vezes vermelho profundo. 
O borne tende a ser amarelo claro a castanho claro, com uma demarcação gradual do cerne. A madeira é densa 
(estado anidro-1,035 kg/m3), exibindo uma textura fi na, homogênea e notável brilho natural, mas com o fi o recto 
a entrelaçado.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Nkula e Pau-ferro; Anatomia (lupa): Mopane.
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Detariodeae
Nome científi co: Brachystegia spiciformis Benth; 
Comercial: Messassa comum 
Nomes locais: Mpapa, Tsondo

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular;
Vasos: formato circular e predominam em linhas múltiplas radiais curtas (2–3 vasos); 
Raios: estreitos e abundantes;
Parênquima axial: Em faixas aparentemente marginais que alternam entre estreitas ou largas. Ocorrência 
                                predominantemente paratraqueal aliforme, confl uente e também em formato losango.

Outras características auxiliares para a identifi cação
O cerne é castanho de variados tons, por vezes listrado e com um odor fl oral. Borne esbranquiçado (5-12 cm) e 
muito perecível. Madeira com densidade entre 680-915 kg/m3 a 12% humidade, fi o entrelaçado e textura grossa.

Madeiras semelhantes: Olho nú: pouco semelhante ao Mutondo;  Anatomia (lupa): semelhante a Chanfuta.
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Caesalpinioideae
Nome científi co: Burkea africana Hook; 
Comercial: Mucarala 
Nomes locais:  Mucarati, Nkarara, Mecimbe

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa uniforme e regular;
Vasos: formato circular-elíptico, contendo depósitos no cerne. Diâmetro pequeno a médio;
Raios: estreitos e medianamente abundantes;
Parênquima axial: predomina o tipo aliforme em losango, confl uente e em faixas marginais estreitas.

Outras características auxiliares para a identifi cação
O cerne é castanho com refl exos cinza, tornando-se castanho-avermelhado-escurecido quando exposto. 
Geralmente, o borne (2,5 cm de largura) é distintamente demarcado pela cor branco-amarelado ou rosado. O fi o é 
entrelaçado ou ondulado, textura fi na a moderadamente fi na e uniforme. A madeira tem brilho e exibe uma fi gura 
listrada elegante. A madeira é pesada, com uma densidade de 735-1020 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Pouco confundível com Missanda; Anatomia (lupa): Incofundível
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Caesalpinioideae
Nome científi co: Colophospermum mopane (Benth.) J.Léonard ; 
Comercial: Chanato 
Nomes locais: Chanato, Nissano, Missanye

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular;
Vasos: pequeno tamanho, medianamente numerosos egeralmente dispostos radialmente (4 ou mais); 
Raios: estreitos e numerosos;
Parênquima axial: invariavelmente vasicêntrico, aliforme-losângo e em faixas marginais estreitas.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é ligeiramente castanho-avermelhado, com listras pretas, escurecendo com o tempo.Demarca-se do 
borne fi no e castanho-esbranquiçado. O fi o da madeira é entrelaçado, por vezes quase recto, com textura grossa 
a moderadamente fi na e uniforme. A madeira é muito dura e densa (990-1230 kg /m3 a 12% de humidade), oleosa 
e com um fraco brilho.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Um pouco semelhante ao Pau-ferro; Anatomia (lupa): Distinta

22

FICHAS DESCRITIVAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE MADEIRA



Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Combretaceae
Nome científi co: Combretum imberbe Wawra; 
Comercial: Mondzo 
Nomes locais: Munagari, Mungari, Ehupu

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular;
Vasos: formato circular, baixa abundância e tamanho variável entre menor a médio; 
Raios: estreitos e predominantemente numerosos;
Parênquima axial: invariavelmente difuso, aliforme, vasicêntrico, losângo-aliforme e em faixas aparentemente 
                                marginais.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é maioritariamente castanho muito escuro e distintamente demarcado do borne estreito e castanho- 
amarelo. O fi o da madeira é recto e a textura é fi na. Madeira muito pesada, com densidade até 1200 kg /m3 a 12% 
de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Messinge; Anatomia (lupa): Messinge
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Caesalpinioideae
Nome científi co: Cordyla africana Lour.; 
Comercial: Mutondo 
Nomes locais: Bonjua, Murroto

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa mais ou menos uniforme;
Vasos: formato circular irregular, tamanho medianamente largo e abundância moderada, com gomas e outros
            depósitos no cerne. Radiais duplos comuns e padrão diagonal dominante;
Raios: estreitos e abundantes;
Parênquima axial: invariavelmente difuso, aliforme, losango-aliforme, confl uente e com faixas médias a largas.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é castanho-amarelo, com faixas mais escuras, e muito distinto do borne mais claro (até 7,5 cm de 
largura). O fi o da mdeira é ondulado ou entrelaçado e com textura grossa. A madeira é medianamente densa com 
750-910 kg /m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Chanfuta;Anatomia (lupa): Um pouco semelhante a Chanfuta e outras 
leguminosas.
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Papilionoideae
Nome científi co: Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. ; 
Comercial: Pau-preto 
Nomes locais: Mpinge, Mpivi, N’mico

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa uniforme;
Vasos: tamanho menor e abundância média a numerosa, com gomas e outros depósitos no cerne; 
Raios: muito estreitos e abundantes, mas pouco salientes no cerne;
Parênquima axial: difuso em agregados, escasso paratraqueal, por vezes aliforme, vasicêntrico e ou em faixas 
                                aparentemente marginais estreitas e subtis.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é praticamente muito escuro e nitidamente demarcado do borne branco-amarelo (com 1 cm de largura). 
O fi o da madeira é recto, com textura muito fi na e uniforme. A madeira é muito dura e pesada (1230–1330 kg /m3

a 12% de humidade). Apresenta uma superfície oleosa.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Mondzo e Chacate preto; Anatomia (lupa): inconfundível
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Caesalpinioideae
Nome científi co: Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan ; 
Comercial: Missanda 
Nomes locais: Muave

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa uniforme;
Vasos: tamanho menor e abundância média a numerosa, com gomas e outros depósitos no cerne; 
Raios: muito estreitos variando entre medianamente abundantes a muito abundantes; 
Parênquima axial: vasicêntrico, lozango-aliforme e unilateralmente paratraqueal.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é castanho-amarelado a castanho-avermelhado, por vezes listrado e claramente demarcado do borne 
amarelo- cremoso que geralmente ocupa 3–6 cm de largura. A madeira exibe uma textura grossa, com fi o 
entrelaçado e brilho moderado. A densidade é de cerca de 900 kg /m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Umbila e Tanga-Tanga; Anatomia (lupa): Messassa comum e Tanga-Tanga
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NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Detarioideae
Nome científi co: Guibourtia conjugata (Bolle) J.Léonard; 
Comercial: Chacate-preto 
Nomes locais: Chacate

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular e uniforme;
Vasos: tamanho menor e numerosos, dispostos em linhas radiais curtas (2-3 vasos) e contém depósitos amarelo-
            castanhos no cerne;
Raios: estreitos e numerosos;
Parênquima axial: invariavelmente em faixas estreitas marginais, apotraqueais e paratraqueiais, difuso em
                               agregados, aliformes e do tipo losângo.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é escuro-acastanhado com estrias mais claras e distingue-se do borne amarelado claro. O fi o da madeira 
é entrelaçado,com superfícies bastante brilhantes e uma textura fi na. A madeira é pesada, dura e regista uma 
densidade entre 950-1100 kg /m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Pode-se confundir com Mondzo e Pau-preto; Anatomia (lupa): Inconfundível
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NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Detarioideae
Nome científi co: Julbernadia globifl ora (Benth.) Troupin ; 
Comercial: Messassa encarnada 
Nomes locais: Muhimbe, Mpacala

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular e uniforme; 
Vasos: tamanho médio a grande, medianamente abundantes; 
Raios: estreitos e abundantes;
Parênquima axial: invariavelmente vasicêntrico, aliforme e em formato losângo, confl uente e com faixas de 
                                largura mediana aparentemente marginais.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é castanho-vermelho e distinto do borne (amarelo pálido) que pode ter até 15 cm de largura. O fi o da 
madeira é entrelaçado com textura moderadamente grossa e irregular. A madeira tem brilho e sua densidade da 
madeira varia de 820-960 kg /m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Todas messassas comerciais de Moçambique; Anatomia (lupa): Messassa 
comum.
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NOMENCLATURA
Família botânica: Meliaceae
Nome científi co: Khaya nyasica/anthotheca (Welw.) C.DC; 
Comercial: Umbáua 
Nomes locais: Mbawa

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular e uniforme;
Vasos: tamanho médio a largo (duas classes de tamanho), formato circular irregular com gomas e outros depósitos
            no cerne;
Raios: medianamente largos, abundantes e espaçados. Ocorrência de duas classes de tamanho; 
Parênquima axial: predominantemente escasso paratraqueal e por vezes vasicêntrico.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é castanho-rosado a vermelho profundo e mais ou menos distinto do castanho claro do borne de até 6 cm 
de largura. O fi o da madeira é recto ou entrelaçado, mas com textura bastante grossa. Esta madeira exibe uma 
fi gura atraente com marcas onduladas irregulares. A densidade varia entre 490-660 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: incofundível entre as madeiras comerciais de Moçambique; Anatomia (lupa): 
espécies do mesmo género.
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NOMENCLATURA
Família botânica: Moraceae
Nome científi co: Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg ; 
Comercial: Tule 
Nomes locais: Megunda, Mecuco, Mahundo

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal
Tipo de porosidade: difusa regular e uniforme;
Vasos: tamanho médio a largo (duas classes de tamanho), formato circular irregular com tiloses no cerne; 
Raios: predominantemente estreitos e abundantes;
Parênquima axial: invariavelmente aliforme em lozango, confl uente em faixas estreitas e largas, assim como 
                                unilateralmente paratraqueal.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne varia de amarelo claro a amarelo. É claramente demarcado do borne branco amarelado de 5–7,5 cm de 
largura. A madeira tem uma textura média a grossa, fi o entrelaçado, superfície oleosa e inodora. 
A densidade varia entre 550–750 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Chanfuta; Anatomia (lupa): Messassa comum
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Manual de Campo para a Identifi cação de 25 Espécies de Madeiras de Moçambique

NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Papilionoideae
Nome científi co: Millettia stuhlmmannii Taub.; 
Comercial: Jambire 
Nomes locais: Panga-panga, Panguire

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular;
Vasos: tamanho média a largo, baixa abundância e com muitos depósitos e gomas brilhantes no cerne; 
Raios: estreitos e abundantes;
Parênquima axial: faixas muito largas confl uentes e outras aparentemente marginais.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é muito escuro, listrado tipo “Zebra” em superfícies tangenciais. O borne destaca-se por uma cor amarelo-
claro, com 2,5–7,5 cm de largura. O fi o da madeira é recto e com textura fi na a média. A madeira é densa (720–
990 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Mondzo e Chacate-preto; Anatomia (lupa): Nsangala (Millettia 
mossambicensis).
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NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Papilionoideae
Nome científi co: Pericopsis angolensis (Baker) Meeuwen; 
Comercial: Muanga 
Nomes locais: Chuanga, Muaca, Muanka

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular e uniforme;
Vasos: tamanho menor e abundantes, com gomas e outros depósitos no cerne;
Raios: estreitos e numerosos;
Parênquima axial: predominantemente aliforme, confl uente e com faixas estreitas e largas.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é castanho esverdeado a escuro O borne destaca-se pela cor esbranquiçada ou cinza-amarelado podento 
atingir até 2,5 cm de largura. O fi o da madeira é entrelaçado e com uma textura moderadamente fi na. A madeira 
é oleosa no tacto e apresenta faixas notáveis e ou uma fi gura espiralada. É pesada (930-1030 kg/m3 a 12% de 
humidade).

Madeiras semelhantes: Olho nú: Umbila; Anatomia (lupa): Missanda
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NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Papilionoideae
Nome científi co: Pterocarpus angolensis DC.; 
Comercial: Umbila 
Nomes locais: Mbila, Mucurambira

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular;
Vasos: formato circular irregular, tamanho médio a largos e com gomas e outros depósitos no cerne;
Raios: estreitos e numerosos;
Parênquima axial: aliforme-confl uente e com faixas estreitas, médias a largas e algumas faixas aparentemente 
                                marginais.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é de castanho claro a escuro ou avermelhado, frequentemente com listras. O borne demarca-se pela cor 
cinza claro ou amarelo claro. O fi o da madeira é recto a entrelaçado com textura média a grossa. É uma madeira 
relativamente leve (400–700 kg/m3 a 12% de humidade).

Madeiras semelhantes: Olho nú: Tanga-Tanga; Anatomia (lupa): Distinta
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NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Papilionoideae
Nome científi co: Pterocarpus tinctorius Welw.; 
Comercial: Nkula 
Nomes locais: Nkula

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular e uniforme;
Vasos: pequenos e medianamente largos, formato circular, em radiais múltiplos (2-3 vasos mais comum) e com 
             gomas e outros depósitos no cerne;
Raios: estreitos e numerosos;
Parênquima axial: difuso e aliforme, faixas aparentemente marginais, maioriatariamente estreitas e por vezes 
                                confl uente.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é amarelo claro quando recém cortado, mas torna-se vermelho rosado quando exposto. O borne é 
esbranquiçado e pode atingir 7,5–10 cm de largura. O fi o da madeira é frequentemente entrelaçado e com uma 
textura moderadamente fi na. Exibe manchas irregulares, pequenas, vermelho-escuras ou castanhos e substâncias 
pegajosas vermelhas. É uma madeira densa(881-987 kg/m3 a 12% de humidade).

Madeiras semelhantes: Olho nú: Pau-ferro e Pau-rosa; Anatomia (lupa): Pau-ferro
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NOMENCLATURA
Família botânica: Euphorbiaceae
Nome científi co: Phyllanthus sp;
Comercial: Metacha 
Nomes locais: Metacha

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa uniforme;
Vasos: pequenos, solitários, formato circular com disposição radial (2-3 vasos comuns);
Raios: medianamente estreitos e numerosos;
Parênquima axial: difuso e por vezes em pequenas faixas onduladas, formando retículos com os raios.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é vermelho acastanhado e distintamente demarcado do castanho claro ao amarelado do borne que ocupa 
5–7,5 cm de largura. O fi o da masdeira é recto ou ligeiramente entrelaçado, com textura média a fi na. A madeira 
tem brilho, inodora e insípida quando seca. É pesada e dura, com uma -densidade entre 740-975 kg/m3 a 12% de 
humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Mecrusse; Anatomia (lupa): pouco confundível com Mopane.

Nota importante: esta espécie é invariavelmente confundida com a Bridelia micrantha por ter o mesmo nome 
vernacular e comercial, sendo que a Phyllanthus sp é muito mais pesada do que a Bridelia micrantha(500-750 
kg/m3 a 12% de humidade). Ambas espécies são da família Euphorbiaceae (Phyllanthaceae).
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NOMENCLATURA
Família botânica: Euphorbiaceae
Nome científi co: Spirostachys africana Sond.; 
Comercial: Sândalo 
Nomes locais: Chilingamache, Mucunite

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa regular.
Vasos: tamanho menor, numerosos em radiais múltiplos de 4 ou mais, com gomas e outros depósitos no cerne. 
Raios: numerosos, muito estreitos e de difícil observação na lupa.
Parênquima axial: quase sempre difuso e em agregados incluindo faixas muito estreitas de difícil observação na
                                lupa.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é castanho a castanho escuro com manchas e estrias mais escuras. O borne varia de esbranquiçado 
ao amarelo claro, atingindo 2,5–5 cm de largura. O fi o da madeira é recto a levemente ondulado, com textura 
moderadamente fi na a fi na e uniforme. A madeira exibe uma bela fi gura em faixas e brilho acetinado com superfície 
oleosa. Tem um cheiro perfumado e picante que geralmente persiste por muitos anos. A madeira é dura e muito 
pesada (910-1090 kg/m3 a 12% de humidade).

Madeiras semelhantes: Olho nú: Madeiras de coloração castanha-escura; Anatomia (lupa): Phyllanthus 
discoidea
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NOMENCLATURA
Família botânica: Sterculiaceae
Nome científi co: Sterculia appendiculata K.Schum.; 
Comercial: Metil 
Nomes locais: Njale

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa com poucos poros;
Vasos: formato circular, diâmetros maiores, escassos e maioritariamente solitários ou em pares radiais; 
Raios: Muito largos e bem espaçados;
Parênquima axial: faixas predominantemente muito largas.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é castanho muito claro e indistinto do borne. Os anéis de crescimento são largos e visíveis a olho nu. A 
madeira é de peso médio a leve, com densidade de 580-780 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Todas madeiras brancas e leves; Anatomia (lupa): Metonha (Sterculia 
quinqueloba)
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NOMENCLATURA
Família botânica: Sterculiaceae
Nome científi co: Sterculia quinqueloba (Garcke) K.Schum.; 
Comercial: Metonha 
Nomes locais: Ntonha, Nthumpu

Aspecto macroscópico a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa uniforme
Vasos: formato circular e em radiais parelhados. Gomas e outros depósitos nalguns vasos do cerne; 
Raios: abundantes e largos conferindo um aspecto reticulado com faixas de parênquima axial;
Parênquima axial: faixas na sua maioria medianamente largas, confl uentes e onduladas formando retículos com
                               os raios.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é vermelho-rosado quando recém-cortado, escurecendo para tons castanhos após oxidação. O borne é 
amarelo claro, podendo ocupar até 6 cm de largura nas tábuas não alinhadas. O fi o da madeira é recto e apresenta 
uma textura média a grossa. Os numerosos raios visíveis nas superfícies tangenciais dão um efeito pontilhado. 
A madeira é moderadamente pesada, i.e; 690-880 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Distinta; Anatomia (lupa): Pouco confundível com Metil
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NOMENCLATURA
Família botânica: Leguminosae/Papilionoideae
Nome científi co: Swartzia/Bobgunnia madagascarienses (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema; 
Comercial: Pau-ferro 
Nomes locais: Nhaquata, Pau-rosa, Cimbe

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa uniforme;
Vasos: solitários, pequenos e numerosos, com gomas e outros depósitos no cerne;
Raios: muito estreitos e abundantes;
Parênquima axial: invariavelmente paratraqueal escasso, aliforme-lozango, confl uente , faixas fi nas a largas.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é castanho-avermelhado escuro ou arroxeado com tons variados de amarelo ao castanho escuro. O 
borne é amarelo, com 2–3 cm de largura. Os anéis de crescimento formam faixas variáveis em zigue-zague que 
tornam o cerne muito decorativo. O fi o da madeira é ondulado ou entrelaçado, textura média a fi na e uniforme. 
Esta madeira é muito dura e pesada (960-1110 kg/m3 a 12% de humidade).

Madeiras semelhantes: Olho nú: Nkula e Pau-rosa; Anatomia (lupa): Nkula
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NOMENCLATURA
Família botânica: Combretaceae
Nome científi co: Terminalia sp;
Comercial: Messinge 
Nomes locais: Meculungo

Aspecto macroscópico natural visto a olho nú

Macrofotografi as vistas através da lupa

Ficha descritiva para a identifi cação-plano transversal

Tipo de porosidade: difusa uniforme;
Vasos: solitários, formato circular, tamanho médio e disposição radial (2-3 vasos comuns); 
Raios: estreitos e numerosos;
Parênquima axial: apotraqueal difuso em agregados, vasicêntrico,ocasionalmente aliforme e alguma confl uência.

Outras características auxiliares para a identifi cação

O cerne é amarelo opaco com listras acastanhadas, escurecendo com o tempo e distintamente demarcado do 
borne estreito. O fi o da madeira é geralmente recto, ocasionalmente entrelaçado, textura moderadamente grossa 
e irregular. A madeira é pesada, com uma densidade de 840-920 kg/m3 a 12% de humidade.

Madeiras semelhantes: Olho nú: Muonha; Anatomia (lupa): pouco confundível com Mopane.
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