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ErikaAmanoResumoGeral

RESUMOGERAL

Caesalpinia echinata Lam. (Leguminosae) é a espécie símbolo do Brasil, muito importante historicamente
para o país. A árvore de pauͲbrasil foi intensamente explorada no período do descobrimento, durante o
séculoXVI,paraaextraçãodecorantee,atualmente,asuamadeiraéutilizadanafabricaçãodearcospara
instrumentos de corda. Neste trabalho foi estudada a espécie em três áreas: Mogi Guaçu, em São Paulo,
numbosqueexperimental;emIlhéus,naBahia,emumafazendadecacau,eemCampoGrandenoMato
Grosso do sul, na Reserva do campus da Universidade Federal. PretendeuͲse neste trabalho comparar a
sazonalidade da atividade cambial, o xilema e floema secundários, assim como descrever a formação e a
diferenciaçãodostecidosvascularessecundários.Paraisso,ummétodonãodestrutivodecoletafoiusado,
além de várias técnicas de observação do material, como microscopia de luz, eletrônica de varredura e
transmissão,econfocaldevarreduraalaser.Foirealizadooacompanhamentofenológicodaespécieassim
como dados ambientais, tal como pluviosidade, temperatura e fotoperíodo. A atividade cambial foi
observadaapartirdapresençadefigurasmitóticasefragmoplastosnascélulascambiais.Ocâmbioéativo
em Mogi Guaçu por seis meses, enquanto que em Ilhéus por cerca de dez meses. A atividade cambial é
principalmenteinfluenciadapelapluviosidade,eosperíodosdeinatividadeestãorelacionadoscomodéficit
hídriconosolo.Nodesenvolvimentodoxilemasecundário,oselementosdevasosãoasprimeirascélulasa
se diferenciarem. Após a expansão celular, há o rompimento do tonoplasto, e posteriormente, ocorre a
deposição da parede secundaria e lignificação, com formação das pontoações e das guarnições, e
delimitação da placa de perfuração. A última etapa é a lise do núcleo e hidrólise do conteúdo
citoplasmático.AanatomiacomparadadoxilemacoletadoemMogiGuaçueemIlhéusmostroudiferenças
significativasparaosseguintesparâmetros:diâmetrotangencialdoelementodevaso,relaçãodiâmetroe
comprimento do elemento de vaso, freqüência dos elementos de vaso por mm2, espessura da parede da
fibra,comprimentodafibra.OsraiosmostramumatendênciaaseremmaislargosnosespécimesdeIlhéus,
embora esta diferença não seja estatisticamente significativa. Quanto às guarnições das pontoações
intervascularestemͲsequenaaberturaexternadapontoaçãosãosimilares,sendoramificadaselongasnos
espécies das três regiões analisadas; porém na abertura interna da pontoação as guarnições são mais
abundantes e ramificadas em indivíduos coletados em Mogi Guaçu e Campo Grande, onde há um maior
período de déficit hídrico no solo por ano. O floema é composto por uma porção não condutora e uma
porçãocondutora,quecorrespondea1/4a1/6dofloemasecundário.Oselementosdetubocrivadoeas
célulasdoparênquimafloemáticoapresentamumarranjotangencialalternadoemmuitosdosespécimes
analisados. No floema não condutor são observadas esclereídes. No início de sua diferenciação, ainda
possuem núcleo, e a proteínaͲP não dispersa. No floema de pauͲbrasil não foi detectada a presença de
marcadoresdecrescimento,comojávistoemalgumasespéciestropicais.

ErikaAmanoAbstract

ABSTRACT


CaesalpiniaechinataLam.(Leguminosae)isthespeciessymbolofBrazil,historicallyveryimportanttothe
country. The Pernambuco wood tree was intensely exploited in the period of the discovery, during XVI
century,forthepigmentextractionand,nowadays,thewoodisextensivelyusedintheproductionofbows
forstringinstruments.Inthisworkitwasstudiedthespeciesinthreeareas,inMogiGuaçu,SãoPaulo;inan
experimental forest; in Ihéus, Bahia, in a cocoa farm, and in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, in the
ReserveoftheFederalUniversitycampus.Thegoalofthisworkwastocomparetheseasonalityofcambium
activity,secondaryxylemandphloem,aswellasdescribingtheformationanddifferentiationofsecondary
vasculartissues.Forthat,anondestructivecollectionmethodwasemployedand,severaltechniqueswere
used to analyze the samples, including optic, scanning, transmission and confocal scanning laser
microscopy. The phenology of the species was followed correlated to environmental variables, such as
precipitation,temperatureandphotoperiod.Cambiumactivitywasobservedfromthepresenceofmitotic
figuresandphragmoplastsincambiumcells.CambiumisactiveinMogiGuaçuforsixmonths,whileinIlhéus
is for about ten months. Cambial activity is mostly influenced by precipitation, and inactivity periods are
relatedtowaterdeficitinthesoil.Inthesecondaryxylemdevelopment,vesselelementsarethefirstcells
to differentiate. After cellular expansion, there is the breakdown of the tonoplast, and later, the walls
undergo lignification with pits and vestures formation, and the delimitation of the perforation plate. The
last stage is the nucleus lise of the nucleus and hidrolysis of cytoplasm contents. Compared anatomy of
xylembetweenMogiGuaçuandIlhéusshowedsignificantdifferencesregardingthefollowingparameters:
vesselstangentialdiameter,vesselsdiameterandlengthrate,vesselelementsfrequencymm2,fiberwalls
thicknessandlength.RaysshowatendencytobewiderinthespecimensofIhéus,althoughnotstatistically
significant.Regardingvessels,thereisnodifferencebetweenvesturesoftheexternalpitaperture;however
vestures are more abundant in the internal apertures in samples collected in Mogí Guaçu and Campo
Grande, where there is a longer period of water deficit in the soil per year. Phloem is composed of
conductiveandnonconductiveportions,correspondingto1/4upto1/6ofsecondaryphloem.Sievetube
elements and parenchyma cells have a tangential alternate arrangement. In non conductive phloem
sclereidsareobserved.Inthebeginningofitsdifferentiation,sievetubeelementsstillpossessnucleus,and
nonͲdisperseproteinͲP.InPernambucowoodphloemthereisnogrowthmarkers,asalreadydetectedsome
othertropicalspecies.
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INTRODUÇAOGERAL

OpauͲbrasiléumaespéciedegrandeimportâncianahistóriadopaís.Antesdodescobrimentodo
Brasiljáerautilizadapelosíndios,masfoiextensivamenteexploradoecomachegadadosportugueses.
O pauͲbrasil foi descrito por Lamarck em 1789 (apud Souza 1973), com nome de Caesalpinia

echinata,pertencenteàfamíliadasleguminosas,subfamíliaCaesalpinioideae.Souza(1973)descreveuque
as árvores de pauͲbrasil possuem tronco quase reto (Fig. 1), áspero, com galhos sinuosos; folhas verdes
luzentes,bipinadas(Fig.2),podendoalcançarmaisde20metrosdealtura,comcircunferênciasuperiora
um1,5m;asfloressãoamarelas,providasdeumamanchapúrpuranomeio,discretamenteperfumadas,de
agradávelaspecto(Fig.3).SegundoBueno(2002),osfrutossãodotipovagem,commuitosacúleos(Fig.4),
oqueoriginouoepítetoespecífico,echinus,porserparecidoaumouriço(Houaiss2004).
ApopularizaçãodopauͲbrasilnaEuropa,apartirdoséculoXVI,deveuͲseprincipalmenteàsvariadas
matrizesobtidasdeseus pigmentos,enãotantoà qualidadedesuapigmentação.Pelotratamentoácido
com vinagre ou fermento, os artesãos obtinham tons de vermelho, e através de sua alcalinização com
cinzas,eramgeradosostonsarroxeados(Rezendeetal.2004).SabeͲsequeabrasilina(C16H14O5),ocorante
presente na madeira do pauͲbrasil, precursor da brasileína, assume a coloração vermelhoͲcoral após
oxidação (Mainieri et al. 1983). Hoje o pauͲbrasil não tem mais a utilidade na fabricação de corantes,
totalmentesubstituídoporprodutossintéticos.
Posteriormente, a madeira de pauͲbrasil começou a ser explorada para a confecção de
instrumentos musicais, principalmente arcos de instrumentos de corda, sendo extensivamente procurada
noexterior,porapresentarascaracterísticasideaisderessonância,densidade,durabilidade,beleza(Fig.5),
extensãodacurvatura,dopeso,daespessuraedepreciosasqualidadestonais,tornandoͲainsubstituívelna
confecçãodosarcosdeviolino(Fig.6)(Bueno2002,Angyalossyetal.2005).
Apesardoconsensoentreprodutores,dequeopauͲbrasiléamelhormadeiraparaafabricaçãode
arcos (Matsunaga et al. 1996), Wegst, em 2006, estudando madeiras usadas em instrumento musicais,
questionaoporquêdamadeiradepauͲbrasilserapreferidaemrelaçãoaoutrasespécies.Relacionandoa
velocidadedepropagaçãoeocoeficientederadiaçãodosom,eadensidade,entreoutrosparâmetros,o
autorobservouqueamadeiradepauͲbrasilpreenchetodososrequisitosnecessáriosparaaconfecçãode
arcosdeviolino,apresentandoosparâmetrosideais.
NoperíodododescobrimentodoBrasil,opauͲbrasileraabundantenolitoralbrasileiro,ocorrendo
do estado do Rio de Janeiro ao estado do Rio Grande do Norte (Fig. 7). Devido à extração intensa da
madeira, as áreas remanescentes atualmente são restritas e a retirada de pauͲbrasil controlada (Mainieri
1960),inclusiveaespéciefoiincluídanalistadeespéciesameaçadasemextinçãopelaPortariaIBAMAn.37Ͳ
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N,emtrêsdeabrilde1992.Atualmente,opauͲbrasilpodeserencontradoempopulaçãoisoladas,sendo
estasconcentradasnosestadosdePernambuco,Bahia,EspíritoSantoeRiodeJaneiro(Lewis1998)(Fig.2).
DeacordocomLewis(1998), Caesalpiniaechinata nãoapresentatáxonsinfraͲespecíficos,embora
muitaspopulaçõesmostremdiferençasmarcantesnotamanhoenaformadosfolíolos,nacordamadeirae
no hábito. Três diferentes morfotipos de C. echinata estão sendo estudados por especialistas brasileiros
(AndreAmorim,comunicaçãopessoal)enofuturotalvezaespéciepossasersubdivididaemsubespéciesou
variedades. O primeiro morfotipo, o mais comum, apresenta comparativamente os menores folíolos e o
cerne de coloração alaranjada, sendo encontrado em muitas localidades ao longo da costa brasileira. O
segundo difere pouco do primeiro, apresentando, contudo, folíolos um pouco maiores e cerne com
coloração laranja avermelhado. Deste morfotipo são conhecidos apenas representantes cultivados nos
EstadosdoRiodeJaneiroeEspíritoSanto.Oterceiromorfotipoapresentafolíolosmuitograndesecerne
vermelho escuro, sendo encontrados naturalmente, até o momento, apenas em uma localidade na Bahia
(Lewis1998).
Em 2001, a fim de ampliar o conhecimento sobre o pauͲbrasil, importante espécie nacional, por
iniciativa do Instituto de Botânica e outros colaboradores iniciouͲse um Projeto Temático “Caesalpinia

echinataLam.(pauͲbrasil):dasemente àmadeira,ummodeloparaestudosdeplantasarbóreastropicais
brasileiras”, que teve como objetivo ampliar o conhecimento científico sobre aspectos da biologia e
conservação,resgatandoaimportânciahistóricadaárvoresímbolodoBrasil.Esseprojetoconsistiudetrês
linhas de pesquisa, a saber: “História, distribuição geográfica, variabilidade e utilização no meio urbano”,
“Propagação, desenvolvimento e silvicultura” e “Sazonalidade do crescimento da árvore e aspectos
estruturais,físicos,químicosebiológicosdamadeira”.
Os estudos do projeto foram, principalmente, focados no Arboreto Experimental de pauͲbrasil na
ReservaBiológicadoInstitutodeBotânicaemMogiGuaçu,ondeforamplantadascercade300árvores(Fig.
8), visando estudos dendrométricos e fenológicos (Aguiar 1996). Dentro da linha “Sazonalidade do
crescimento da árvore e aspectos estruturais, físicos, químicos e biológicos da madeira”, foi realizado o
acompanhamento fenológico e o estudo da atividade cambial nesses indivíduos, além da anatomia da
madeiradocaule.
Osdadosdeanatomiadocauledessesespécimesreflorestadosforamcomparadosàanatomiade
amostrasusadasnaconfecçãodearcosdeviolino,comotambémcomoutrasmadeiraspossíveissubstitutas
do pauͲbrasil para este mesmo fim, com o objetivo de encontrar uma relação entre as características da
madeiraqueatornamúnicanaconfecçãodearcos,resultandonapublicaçãodoartigo“Madeirautilizadas
nafabricaçãodearcosinstrumentosdecorda:aspectosanatômicos”(Angyalossyetal.2005).
Segundo Kageyama (1987), a conservação in situ é considerada ideal para as espécies arbóreas.
LevandoͲseemconsideraçãoqueoArboretoExperimentalrepresentaumasituação exsitu,essetrabalho
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tevecomoobjetivoestudarespécimesplantadosemumaáreadeocorrêncianatural(Fig.9),naregiãode
Ilhéus,Bahia,deidadeaproximadaaosdeMogiGuaçu,afimdecompararespécimesplantadosnasduas
áreas, trazendo informações sobre a similaridade da espécie in situ e ex situ, que podem colaborar na
conservaçãodaespécie.
Estetrabalhoestádividoemcapítulos,comosesegue,abordandoaspectossobreasazonalidadeda
atividadecambial,desenvolvimentodoxilema,anatomiadasguarniçõesdoselementosdevaso,aanatomia
damadeira,eoestudodaestruturaedesenvolvimentodofloemadepauͲbrasil.
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Fig. 1Ͳ4. PauͲbrasil. 1. Árvore com cerca de 25 metros de altura. Tronco reto e galhos tortuosos. 2.
Folhas compostas bipinadas tirada do Herbário CepecͲCeplac. 3. Flores amarelas com o centro
avermelhado.4.Frutoachatadonãomadurocommuitosacúleos.
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Fig. 5Ͳ8. PauͲbrasil. 5. Madeira de pauͲbrasil com cor laranjaͲavermelhado. 3. Varetas e
arcosdeviolinodepauͲbrasil.6.Distribuiçãode Caesalpinia echinata ,demonstradaspelos
triângulos vermelhos (Lewis 1999). 7. Arboreto Experimental de pauͲbrasil da Reserva
Biológica do Instituto de Botânica de São Paulo. Foto: Edenise Segala Alves. 8. Espécimes
emáreadeocorrêncianatural(FazendaAlegria,Ilhéus,BA).
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SAZONALIDADEDAATIVIDADECAMBIALDEPAUͲBRASIL
(CAESALPINIAECHINATA,LEGUMINOSAE)EMDIFERENTESAMBIENTES

RESUMO
No período do descobrimento do Brasil, Caesalpinia echinata ocorria em toda a costa Atlântica, entretanto,
atualmentesóháalgumaspopulaçõesisoladas.Aespécieé,atualmente,ameaçadadeextinção.Nestetrabalhoforam
analisados espécimes plantados no estado de São Paulo, fora de seu ambiente natural, assim como espécimes
plantados no estado de Bahia, área natural de ocorrência. Coletas periódicas foram realizadas durante dois anos.
Dadosfenológicosdaespécieedadosambientais,comopluviosidade,temperaturaefotoperíodoforamrelacionados
aos dados de atividade do câmbio. A atividade do câmbio é indicada pela presença de figuras mitóticas e
fragmoplastos,mastambém,apesardenãoserumacomprovaçãodireta,pelasparedestangenciasrecémͲformadas
dazonacambial.Operíodoinativoéevidenciadopelapresençadeumatransiçãorepentinaentreascélulasdazona
cambialeascélulasdiferenciadasdoxilema.Aatividadedocâmbioédiferenteentreosespécimesdasduasáreas.Nos
espécimes de Bahia, o período em que o câmbio está ativo é mais longo, com cerca de dez meses, do que nos
espécimeslocalizadosemSãoPaulo,ondeocâmbioéativoporcercadeseismeses.ObservouͲseumarelaçãoentrea
atividadecambialeadisponibilidadehídricanosolonasduasáreas.NosespécimesdeMogiGuaçufoiobservadauma
forterelaçãoentreareativaçãodocâmbioeabrotaçãodefolhas.Nãoforamencontradasrelaçõessignificativasentre
aatividadedocâmbioeofotoperíodo.
PalavrasͲchave:atividadecambial,sazonalidade,Caesalpiniaechinata,formaçãodexilema,formaçãodefloema


ABSTRACT
IntheperiodofthediscoveryofBrazil, CaesalpiniaechinatahadawideoccurrencealongtheAtlanticcoast;however,
nowadays it is only known from some remaining isolated populations. Nowadays the species is threatened of
extinction.Inthisworkplantedspecimenswereanalyzed,fromthestateofSãoPaulo,outofitsnaturalhabitat,aswell
asspecimensplantedinthestateofBahia,itsnaturalareaofoccurrence.Periodiccollectionswererealizedfortwo
years. Phenologic data as well as environmental data, such as precipitation, temperature and photoperiod were
correlated to cambium activity data. Cambium activity is indicated by the presence of mitotic figures and
phragmoplasts,butalso,inspiteofnotbeingadirectindicative,forthepresenceofrecentlyformedtangentialwallsof
cambiumcells.Theinactiveperiodisevidencedbythepresenceofasuddentransitionbetweencambiumcellszone
anddifferentiatedxylemcells.Cambiumactivityisdifferentamongthespecimensofthetwoareas.Inthespecimens
ofBahia,theactivecambiumperiodlonger,lastingforabouttenmonths,whilespecimenscollectedinSãoPaulothe
cambiumisactiveforaboutsixmonths.Acorrelationwasobservedbetweencambiumactivityandwateravailabilityin
the soul between the two areas. In Mogi Guaçu specimens there is a strong relationship between cambium
reactivationandthebuddingofnewleaves.Theywerenotfoundsignificantcorrelationbetweencambiumactivityand
thephotoperiodinthepresentwork.
KeyͲwords:cambialactivity,seasonality,Caesalpiniaechinata,woodformation,phloemformation
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INTRODUÇÃO

A sazonalidade da atividade cambial é ainda uma linha de pesquisa pouco explorada no Brasil,
sendo escassos os trabalhos publicados com espécies brasileiras. Algumas técnicas empregadas utilizam
métodosdinâmicoseestáticos,comodescritosporFahnetal.(1981).
Entre os métodos dinâmicos mais usados, estão a medição da atividade do câmbio através das
cintasdendrométricaseasmarcaçõescambiais.
Dentre os trabalhos realizados com cintas dendrométricas destacamͲse os de Botosso & Vetter
(1991), que estudaram oito espécies na região amazônica; e os de Maria (2002) e Ferreira (2002), que
analisaramespéciesdaflorestasemiͲdecídua,econcluíramqueastaxasdecrescimentoemcircunferência
dotroncoestãoestritamenterelacionadasàprecipitação,especificamenteaosperíodoschuvosos.
Outrométododinâmicoempregadoéamarcaçãodocâmbio,atravésdejanelas(Mariaux1969)ou
pregos(Shiokura1989),emdiferentesperíodos,composteriorobservaçãodosefeitoscausadosnoxilema
secundário.Nestalinha,Luchi(1998)estudouasazonalidadedoxilemaemHymeneacourbarilnaregiãode
MogiGuaçu(SP),porumperíododedoisanosemeio,tendoutilizadoatécnicademarcaçãocompregosno
caule. A autora observou a formação de camadas de crescimento anuais no xilema, delimitadas pelo
parênquimaterminal,formadonoiníciodaestaçãoseca.
Asanálisespodemsercombinadas,utilizandoͲsedoisparâmetroscorrelacionados,comomostrao
estudorealizadoporSmith(1994),queanalisouocrescimentodecincoespéciesnosuldaBahia.Atravésde
marcaçõescambiaisporjanelas,eanálisedeacréscimoradialdetecidos,utilizandofaixasdendrométricas,
o autor observou que a atividade cambial é contínua, porém com um período mais ativo no período
chuvoso.
Os métodos estáticos caracterizamͲse pela observação pontual da atividade cambial, através da
análisedapresençadecamadasdecrescimentoemdiscosdemadeiraouatravésdecoletasperiódicasde
porções caulinares abrangendo o câmbio e o xilema. Entre os métodos estáticos mais utilizados estão a
análisedascamadasdecrescimentoeascoletasperiódicas.
Analisandoascamadasdecrescimentodeumaespéciecomidadeconhecida,podeͲseinferirseesta
éanual.ComonotrabalhorealizadoporSantosJunior(2006),ondeoautorobservouqueoparênquimaem
faixasemSterculiaapetaladelimitacamadasdecrescimentoanuais,emindivíduosdecercade95anos.
Coletaperiódicaéométodoestáticomaisutilizado,atualmente,nosestudosdeatividadecambial
no país. Entre eles podemos citar: Silva et al. (1991), que estudaram três espécies florestais na região de
Viçosa; Cardoso (1991) e Tomazzelo & Cardoso (1999), que estudaram uma espécie introduzida, Tectona

grandis,ondefoipossíveladistinçãodedoisperíodos,umdeatividadecambialeumdedormência;Marcati
(2000) e Marcati et al. (2006) analisaram três espécies subtropicais: Citharexylum myrianthum, Cedrela


9

ErikaAmanoCapituloI

fissilise Copaiferalangsdorffii,observandoqueascamadasdecrescimentodoxilema,nestasespéciessão
anuais. Além disso, os autores verificaram que o câmbio é ativo no período chuvoso, ocorrendo,
concomitantementecomodesenvolvimentodefolhasnovas;Coradin(2000)estudouespéciesdoCerrado,
observandoqueasazonalidadeestárelacionadacomoperíodochuvoso,eascamadasdecrescimentonão
sãoconstantesentreasespécies.
LevandoͲseemconsideraçãoopequenonúmerodetrabalhosnoBrasilquetratamdasazonalidade
sobopontodevistaanatômico,alémdofatodetaistrabalhosseremescassoscomespéciestropicaiscomo
um todo, no presente trabalho, pretendeͲse analisar a sazonalidade da atividade cambial de Caesalpinia

echinataLam.(Leguminosae)emdoisambientesdistintos.

MATERIALEMÉTODOS

O material foi coletado na Estação Experimental do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, localizado em Mogi Guaçu, coordenadas 22°15’02”S, 47°09’29”W,
altitude de aproximadamente de 640 metros, região sudeste do país. As coletas em Ilhéus (BA) foram
realizadas na Fazenda Alegria, coordenadas 14°47’42”S, 39°09’55”W, a 50 metros de altitude, região
nordestedopaís.
As observações fenológicas foram feitas mensalmente, no período de julho de 2001 a janeiro de
2004, em Mogi Guaçu, e em Ilhéus, no período de setembro de 2003 a outubro de 2005. O padrão de
observaçãoseguiuopropostoporMorellatoͲFonzar(1987),comasadaptaçõesrealizadasporLuchi(1998)
eMarcati(2000).ObservaramͲseasseguintesfenofases:i)brotaçãoͲpresençadeprimórdiosfoliaresaté
sua total expansão; ii) folhas normais Ͳ presença de folhas expandidas; iii) floração Ͳ presença de botões
florais até as flores secas; iv) frutificação Ͳ presença de frutos até a sua queda; v) queda de folhas Ͳ
envelhecimentoequedadasfolhas.
O diagrama climático foi confeccionado de acordo com a metodologia de Walter & Lieth (1960),
com dados fornecidos pela Estação Experimental de Mogi Guaçu do Instituto Florestal do Estado de São
PauloepeloDepartamentodeClimatologiadoCentrodePesquisasdoCacau,ComissãoExecutivadoPlano
daLavouraCacaueiradeIlhéus(BA).Paraadelimitaçãodosperíodossecosechuvosos,também,utilizouͲse
o critério de Worbes (1995), que considera um período seco aquele que apresenta a pluviosidade
acumulada menor que 60 mm/mês, por dois meses consecutivos. Na a análise do fotoperíodo, devido à
ausênciadosdadosdehorasdeluzpordiadeMogiGuaçu,utilizaramͲseosdadosdacidadedePiracicaba,
coordenadas22°42’30”S,47°38’00”,localizadoa546dealtura.
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Paraadelimitaçãodosperíodossecosechuvosos,também,utilizouͲseocritériodeWorbes(1995),
queconsideraumperíodosecoaquelequeapresentaapluviosidadeacumuladamenorde60mm/mês,por
doismesesconsecutivos.
Foramrealizadasseiscoletas,dedoisespécimes,emcadaáreadeestudo noperíododejulhode
2001 a outubro de 2003 em Mogi Guaçu, e de setembro de 2003 a junho de 2005, em Ilhéus (Tabela 1).
Seguindo a metodologia de Amano & Angyalossy (submetido), que consiste na retirada de amostras com
cercade2Ͳ3cm3,utilizandoͲseumafuradeiraelétricasemfio,marteloeformão.
Após a coleta, o material foi imediatamente subdividido em amostras de 2cm3, fixadas em FAA
(Berlyn & Miksche 1976) e em amostras de 5mm3, fixadas em solução de Karnovsky (Karnovsky 1965), e
colocadonodissecadoràvácuoporaproximadamente30dias.Apósafixação,asamostrasforamlavadas
emáguacorrenteporváriashoras.
As amostras de 5mm3 foram desidratadas em série etanólica, incluídas e emblocadas Leica
Historresin® (Leica Microsystem, Alemanha). Foram feitas secções transversais, longitudinais radiais e
longitudinaistangenciaisseriadas,comaproximadamente4Pmdeespessura,emmicrótomorotativoLeica
RM2145 (Leica Microsystem, Alemanha), utilizandoͲse navalhas de vidro. As secções foram coradas com
azuldetoluidina0,05%emtampãoacetadopH4,7(O'Brienetal.1965).
Secções ultrafinas com cerca de 60nm foram retiradas com o auxílio de um ultramicrótomo
(Ultracut,Áustria)deamostrasemblocadasemSpurr(Spurr1969)Assecçõesforamcoradascomcitratode
chumboeacetatodeuranilausandooequipamentoautomáticodeultraͲcoloraçãoLKBBromma2168(LKBͲ
Producter AB, Suécia). As observações foram realizadas em microscópio eletrônico de transmissão, JEOL
JEMͲ1210(Jeol,Japão)emvoltagemde80kVeasimagensdigitaisforamtiradasusandoacâmeraMega
ViewIII(SoftImagingSystem,Alemanha).
Amostrasde2cm3,previamenteamolecidas,foramseccionadascomaproximadamente15Pmde
espessura, em micrótomo de deslize Leica SM2000R (Leica Microsystem, Alemanha). As secções foram
posteriormente, clarificadas em água sanitária 50% e coradas com safranina 1% em etanol 50% e azul de
astra 1% em etanol 50% (Buckatsch 1972, modificado). Todas as secções foram desidratadas em série
etanólica e acetato de butila, e montadas em lâminas permanentes com resina sintética: Bálsamo do
CanadáouEntellan®.
Apresençadeamidofoidetectadacomoreagentecloretodezincoiodado(Jensen1962).
As descrições anatômicas do xilema seguiram a terminologia recomendada pela Associação
Internacional de Anatomistas de Madeira (IAWA Committe 1989). As características importantes do
materialforamregistradasemfotomicroscópioLeicaDMLBacopladoaequipamentodigitaldecapturade
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imagem Leica DFC 320 (Leica Microsystem, Alemanha). Para a análise estatística foi utilizado o programa
SystatSystatSoftwareInc.(Califórnia,EstadosUnidos).

RESULTADOS

DADOSCLIMÁTICOSEFENOLÓGICOS
OsdadosclimáticosefenológicosdosespécimesestudadosdeMogiGuaçuestãorepresentadosna
figura 1 e os de Ilhéus, na figura 2. Os espécimes de cada área tiveram o mesmo comportamento
fenológico,oquepermitiuumaúnicarepresentaçãográficadasfenofasesporáreadeobservação.
Todososespécimes,dasduasregiões,apresentaramfolhasadultasdurantetodooperíodo,mesmo
duranteafenofasedequedadefolhas.DuranteoperíododeobservaçõesemMogiGuaçu(SP),aespécie
apresentou dois períodos de floração, no início do período de déficit hídrico no solo. Na metade desse
período, momento de menor quantidade de água no solo, há a queda de folhas. A brotação tem início
concomitantecomoperíododechuvas.Operíodosecoébemdelimitado,tendoduraçãodedoisaquatro
seismeses,cominícioemmarço,abriloumaioetérminoemagosto,setembroououtubro,dependendodo
ano,quandoseiniciaoperíododechuvas(Fig.1).
EmIlhéus(BA),operíododefloraçãoocorreunoiníciodoperíododeexcedentehídriconosolo,
nos meses de fevereiro ou março. Não foi observado um período onde houvesse queda de folhas
significativa, que pudesse caracterizar esse estágio fenológico, porém o brotamento foi detectado no
períododereposiçãoouiníciodeexcedentehídriconosolo.Osperíodoslongoschuvosossãofreqüentes,e
períodosdedéficithídriconosolotêmcurtaduraçãoͲummês,observandoͲseapenasnoanode2004um
períodosecocomdoismesesdeduração.
OfotoperíodoemMogiGuaçupossuidoisperíodosdistintos,umcommaishorasdesoleumcom
menoshorasdesol.Operíododemaiorquantidadedehorasdesolocorregeralmentedesetembroaabril.
EnquantoqueemIlhéus,emboraavariaçãosejatãobemdelimitada,ocorreumadiminuiçãodaquantidade
dehorascomsolnosmesesdejaneiroefevereiro(Fig.3).

ATIVIDADEDOCÂMBIO
Ocâmbioativofoiidentificadoatravésdapresençadefigurasmitóticasnasiniciaisradiais(Fig.5)e
fusiformes(Fig.6)e,fragmoplastos(Fig.7a10).
Na comparação dos parâmetros para a delimitação dos períodos ativos e inativos do câmbio,
observouͲse que o número de camadas da zona cambial não fornece informações sobre sua atividade. O
númerodecamadasdazonacambialvarioudetrêsaoitocélulasnasamostrascomcambioativoedetrêsa
setecélulasnasamostrascomocâmbioinativo,enãoapresentamestatisticamente,diferençasignificativa
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comoobservadonafigura4.Apresençadeparedescelularescomoaspectodecolardecontas(Fig.15)ea
ausênciadefigurasmitóticasefragmoplastosindicamainatividadedocâmbio.Poroutrolado,apresença
de paredes tangenciais recémͲformadas na zona cambial, através de divisões periclinais (Fig. 19,20,22)  e
eventualmenteanticlinais(Fig.21,22)estãorelacionadasaocâmbioativo.Divisõesanticlinaisemformade
“S”tambémforamobservadas(Fig.15).Jáapresençadecélulasdoxilemaemdiferenciação(Fig.16,17,19,
23)podeocorreremambosperíodosdeatividadecambial:ativoeinativo.

DESCRIÇÃOANATÔMICADOSPERÍODOS
Osperíodosdecoletadeambasasáreas,comrespectivosdadosdefenologiadaespécie,condições
ambientaiseatividadecambialestãonaTabela1.
Os espécimes em Mogi Guaçu apresentaram períodos ativos de seis meses, que têm início em
outubro e término em abril. Nas amostras coletadas em outubro (2003), observaͲse o câmbio ativo
produzindo novas células xilemáticas e floemáticas, onde são observados elementos de vaso em
diferenciaçãocomaparedesecundáriaindiferenciada.Jánaamostradedezembro(2001),períododemaior
quantidadedeáguanosolo,ocâmbioestáativoeestácompostoporduasaseiscamadasdecélulas;que
formouváriascamadasdecélulasxilemáticas,estandoelementosdevasosemfasededeposiçãodaparede
secundária(Fig.11,12).Operíodoinativodocâmbioéobservadonasamostrasdeabril(2002),julho(2001),
setembro(2001e2002),observandoͲsequetodasascamadasjuntoàzonacambialdiferenciadas(Fig.13).
Na amostra de abril (2002), são observadas células xilemáticas, formadas em março, em diferenciação,
porémocâmbioestáinativoepossuiasparedescomoaspectodecolarͲdeͲcontas(Fig.15).Emoutubrohá
aretomadadaatividadecambial,quandoseiniciaoperíodochuvoso.
OsespécimesdeIlhéusapresentaramperíododeatividadecambialdurantecercadedezmeses,e
períodoinativopordoismeses,deacordocomapluviosidade,semenorque60mm.Naamostracoletada
em junho (2005), o câmbio encontraͲse ativo, composto por uma camada de três a sete células; são
observadasmuitascélulasxilemáticasemdiferenciaçãojuntoaocâmbio(Fig.16Ͳ17).UtilizandoͲseoteste
para a detecção de amido, observaͲse que este está presente nas cambiais radiais, assim como no raio
floemático e xilemático (Fig. 18). Na amostra de setembro (2003), o câmbio também está composto por
umacamadadetrêsasetecélulas;observamͲsemuitasparedestangenciais(Fig.19Ͳ20)eradiais(Fig.21Ͳ
22)recémͲformadasnazonacambial.
Foi observado apenas um período de inatividade do câmbio, na amostra de novembro de 2003,
correspondeaumperíododeperdadeáguanosolo,ondesãoobservadasalgumascélulasxilemáticasem
estágios finais de diferenciação (Fig. 23). As células cambiais radiais possuem amido, bem como as
floemáticas, detectados por lugol (Fig. 24). Em secção longitudinal radial,  temͲse um bom exemplo das
células iniciais radiais,  difícil de ser detectada em outras amostras  (Fig. 25); nessa amostra  não são
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observadas recentes divisões nem figuras mitóticas e fragmoplastos. A amostra de dezembro de 2004
apresentaocâmbioativo(Fig.26),evidenciadopelapresençadefragmoplasto(Fig.28).Ocâmbiopossuide
duasaseiscamadasdecélulas,sendopossívelnestematerialdistinguirasiniciais(Fig.27).Apesardeativo
nesteperíodo,observaͲsenoxilemaumamudançaabruptaentreascélulascompletamentediferenciadase
ascélulasrecémͲformadaseminiciodadeposiçãodaparedesecundária(Fig.26).

DISCUSSÃO

Aatividadecambialédefinidapelapresençadedivisõespericlinaiseanticlinais(Esau1967),sendo
quefragmoplastosefigurasmitóticassãoosprimeiroseventosaseremobservados(Farrar&Evert1997a,
b).Estessãoparâmetrosdiretosquecomprovamaatividadedocâmbio.Naliteratura,outrosparâmetros
indiretos são utilizados, referentes ao câmbio e à zona cambial ou ao xilema e ao floema secundário
adjacente.
Entre os parâmetros indiretos, na determinação do período ativo do câmbio, está o número de
camadasdazonacambial.Esteparâmetroconsisteemquantificaronúmerodecélulasdafileiraradialda
zona cambial, formada pela inicial e suas derivadas, relacionandoͲo de forma positiva com a atividade
cambial. Este método foi adotado por muitos autores (Paliwal & Prassad 1970; Ghouse & Hashimi 1979;
Dave&Rao1982;Villalba1985;Ajmal&iqbal1987;Priya&Bhat1999,Rao&Rajput1999;Tomazello&
Cardoso1999;Rao&Rajput2001;Venugopal&Liangkuwang2007).Omaiornúmerodecamadasnazona
cambial ocorre, segundo Fahn & Werker (1990), devido à taxa de divisão celular ser maior que a taxa de
diferenciação,eemperíodosmenosativosessataxaentrariaemequilíbrio.Porém,comoomencionadopor
Larson(1994),esseparâmetroéduvidoso,umavezqueadelimitaçãodazonacambialébastantedifícileo
critério entre a inclusão de uma camada derivada pode variar entre os autores. Silva et al. (1991), por
exemplo,optarampormediremmicrômetrosalarguradazonacambialedestemodoinferiramqueuma
dasespéciesestudadaspossuíaocâmbiosempreativo,pornãoencontraremvariaçãonessevalor.
Coradin (2000), estudando a atividade cambial de dez espécies do Cerrado, observou que a
diferençaentreonúmerodecamadasdocâmbionoperíodoativoeinativoerapequena.Taisresultados
também foram encontrados em Cordia trichotoma (Amano 2002), que observou o mesmo numero de
camadasnocâmbioinativoemrelaçãoaocâmbioativo.
NacomparaçãoaquirealizadacomamostrasdepauͲbrasil,etendocomoparâmetrodeavaliação
daatividadedocâmbioapresençadefigurasmitóticasoufragmosplastos,nãofoiobservadaumadiferença
significativanonúmerodecamadasdazonacambial.
A atividade cambial também foi observada em alguns estudos pela presença de células
indiferenciadasfloemáticas,mas,principalmente,porcélulasxilemáticas(Fahn1958;Waisel&Fanh1965;
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Amobi 1973; Marcati 2000). Esse parâmetro consiste na observação das camadas não diferenciadas no
xilema, o que indica que o câmbio está produzindo novas células (Fahn & Werker 1990). Porém, células
formadas num período anterior à parada da atividade do câmbio, podem continuar a se diferenciar. Tal
situaçãofoiobservadanestetrabalho(figuras23e24),numaamostracoletadaemnovembro(Ilhéus,BA),
emqueocâmbioestáinativo,masascélulasxilemáticasaindaestãoemestágiosdediferenciação.
Oespessamentodasparedestangenciaisdascélulas,quecompõemazonacambial,tambémfoium
critério utilizado para o estudo da atividade cambial em algumas espécies (Paliwal et al. 1975; Villalba
1985),podendoestarpresenteemperíodosinativosdocâmbio.Em Caesalpiniaechinataessacaracterística
éobservadaclaramentenaamostradeIlhéus,porémdedifícilobservaçãoemMogiGuaçu,oqueatorna
semvalordediagnose.
FoiobservadaapresençadeamidonascélulascambiaisradiaisdeCaesalpiniaechinataaolongodo
ano, tanto em períodos ativos quanto inativos. A presença de alguns compostos, como amido, tanino e
cristais,podemvariaraolongodoano,oquesegundoalgunsestudospodemindicaraatividadedocâmbio
(Fahn&Werker1990).Fahn(1958),estudandoespéciesdodeserto,eCoradin(2000),estudandoespécies
doCerrado sensu stricto,ambosambientescomperíodossecosseveros,observaramapresençadeamido
emcélulascambiaisoucélulasadjacentesduranteaparadaatividadecambialouamaiorquantidadedeste.
Alguns autores mencionam a sazonalidade de formação de cristais nos períodos de dormência e
atividade do câmbio (Rao & Dave 1984; Deshpande & Vishwakarma 1992; Marcati 2000). Deshpande &
Vishakarma(1992)observaramem Gmelinaarboreaumasazonalidadenapresençadecristaisnascélulas
fusiformes,presentesnosmesesemqueocâmbioestádormente,eausentesduranteoperíodoativodo
câmbio.Poroutrolado,osautoresmencionamqueasiniciaisradiaispossuemcristaisdurantetodooano,
variando apenas na sua freqüência. Marcati & Angyalossy (2005) também observaram cristais nas iniciais
radiasdeCitharexylummyrianthumnoperíodonãofavorável.
Nazonacambial,nomomentodeatividade,sãoobservadascélulasexpandidaseoabaulamentos
das paredes celulares tangenciais. Essa característica já foi observada por muitos autores para diversas
espécies(Evert1960;Dave&Rao1982;Rao&Rajput1999;Marcati2000;Amano2002).Essacaracterística
podeindicarumcâmbioativodevidoàmenorespessuradasparedesdasiniciascambiais,assimcomodas
células recémͲformadas, porem com a fragilidade do tecido meristemático, esses abaulamentos podem
representarproblemasdetécnicasquantoàcoletaeprocessamentodomaterial.
Paredes tangenciais recémͲformadas na zona cambial foram observadas por Marcati (2000) em

Citharexylummyrianthum,indicandoaatividadedocâmbiopoisevidenciaadivisãopericlinal.Omesmofoi
observadoem Cordia trichotoma(Amano2002),noperíodoativodocâmbio.Nopresentetrabalho,onde
diferentesparâmetrosforamtestados,apresençadeparedestangenciaisrecémͲformadasfoioúnicocom
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relaçãopositivaàsfigurasmitóticasefragmoplastos,oquepodeserconsideradoumparâmetrosegurona
definiçãodeumcâmbioativo.
SegundoWorbes(1995),ainatividadedocâmbioeapresençadeanéisdecrescimentoemespécies
tropicais pode ser induzida anualmente por períodos de estresse, que podem ser as baixas temperaturas
emregiõestemperadaseelevadas,bemcomopeloperíodosecooudeinundaçãoemregiõestropicais.O
autordelimitaáreasgeográficasdedistribuiçãodasazonalidade,existindotrêscategorias,deacordocoma
camada de crescimento do xilema: sem a formação de camada de crescimento, com a formação de uma
camada anual e outro com a formação de dois anéis por ano. O autor menciona ainda que, baseado nas
suasobservaçõesedeoutrosautores,umperíododedoisatrêsmesescomprecipitaçãomenorde60mm
induzaformaçãodeumacamadadecrescimentoanual.
Em Caesalpinia echinata o câmbio possui um período ativo e inativo tanto em Mogi Guaçu (SP)
comoemIlhéus(BA),poremvariandodeacordocomascondiçõesambientaislocais.Ocâmbioéativoem
Ilhéus por cerca de dez meses e em Mogi Guaçu, por cerca seis meses. A duração do período ativo do
câmbio em Mogi Guaçu corrobora os dados encontrados para outras espécies tropicais localizadas em
ambientes com períodos sazonais de precipitação: Dillenia indica, ativo por seis meses (Venugopal &
Liangkuwang 2007); Polyalthia longifolia, ativo por seis meses e meio (Ghouse & Hashimi 1979); Prosopis

flexuosa ativo por seis meses (Villalba 1985); Strebulus asper ativo por seis meses e meio (Ajmal & Iqbal
1987).
ParaosespécimesdeIlhéus(BA)osdadosaquiobservadosnãocomprovamoquefoiobservadopor
Smithetal.(1997),numestudocom C.echinataentreoutrascincoespécies,emSantaCruzdeCabrália,no
estadodaBahia.Osautoresobservaramumaatividadecontínuadocâmbio,comperíodosdereduçãode
suaatividade.
Nestetrabalho,duranteainatividadedocâmbio,nãoocorreaformaçãodenovascélulas.Aquelas
formadasnoperíodoanterioràparadaseencontramemestágiosfinaisdediferenciação,sendoobservada
durante o maior tempo do período inativo completamente diferenciadas justapostos à zona cambial. Em
MogiGuaçu,ainatividadedocâmbioestárelacionadaàquedadefolhas,oquetambémfoiobservadopor
Villalba (1985) em Prosopis flexuosa, espécie decídua, e Marcati et al. (2006) em Cedrela fissilis, espécie
semiͲdecídua. A espécie em Ilhéus (BA) não tem período de queda de folhas, sendo sempreͲverde, e a
inatividadedocâmbioécausadapelabaixadisponibilidadehídricanosolo.
Ostrabalhoscomespéciestropicais(Paliwal&Prasad1970,Amobi1973,Ghouse&Hashimi1979,
Dave & Rao 1982, Siddiqi 1991, Rao & Rajput 1999, Marcati et al. 2006) relacionam o início da atividade
cambialcomabrotaçãodenovasfolhas.Villaba(1985)complementaqueaativaçãodocâmbioocorreum
mês depois da brotação de folhas, constatação confirmada para Tectona grandis (Venugopal &
Krishnamurthy1987)eCordiatrichotoma(Amano2002).


16

ErikaAmanoCapituloI

Botosso & Vetter (1991), estudando oito espécies arbóreas da Amazônia, observaram, através do
usodecintasdendrométricas,queocrescimentoemcircunferênciadasárvorestropicaisestáestritamente
ligado à precipitação pluviométrica. Os autores observaram um rápido crescimento no início do período
chuvoso, baixo ou ausente nos períodos secos. Também Mariaux (1969), utilizandoͲse de cintas
dendrométricasemarcaçõesperiódicasdocâmbioemTerminaliasuperba(Combretaceae),observouquea
formaçãodoxilemaéanual,epossuiumrelaçãopositivacomapluviosidade.
ParaasespéciesqueapresentamanelporosoousemiͲporoso,observouͲsequeestessãoformados
no início do período chuvoso, em Tectona grandis (Venugopal & Krishnamurthy 1987, Cardoso 1991,
Tomazzelo&Cardoso1999,Rao&Rajput1999), Citharexylum myrianthumMarcati(2000)e Cedrela fissilis
(Marcati et al. 2006) e Pterodon pubescens, Qualea grandiflora, Q. parviflora, Roupala montana (Coradin
2000).
Aatividadedocâmbio,ouamaioratividadeduranteoperíodochuvoso,éamplamentedescritana
literatura.Poroutrolado,Hazlett(1987),estudandotrêsespéciesnaCostaRica,observouemPenctaclethra

macroloba, que o câmbio é mais ativo no período seco do que no período chuvoso. O mesmo
comportamentodaatividadecambialfoiobservadoem Dalbergia sissoo(Paliwal&Prassad1970),ondea
maior atividade do câmbio é observada no período seco do ano, e o período ativo do câmbio está
relacionadoaaltastemperaturasediaslongos.
O fotoperíodo é um tema ainda pouco explorado nos estudos da atividade cambial e muitos dos
trabalhos são realizados em condições experimentais em laboratórios, utilizando plantas jovens. Tais
observaçõesdemonstramqueadormênciadocâmbioéinduzidapordiasͲcurtos(Waireng&Roberts1956)
equeesteéreativadocomosdiaslongos(Waisel&Fahn1965).
Além do trabalho realizado de Paliwal & Prassad (1970), relações com o fotoperíodo foram
encontradas por Dave & Rao (1982) em Gmelina arborea, porém a atividade cambial está negativamente
relacionadaaofotoperíodo,ondeapluviosidadeéoprincipalfatorqueinfluenciaaatividadedocâmbio.
Em Caesalpinia echinata, não foram encontradas fortes relações entre a atividade cambial e o
fotoperíodo, o que corrobora o encontrado por Smith et al. (1997) para a mesma espécie no estudo
realizado também no sul da Bahia. Em Mogi Guaçu (SP), foi encontrada uma relação positiva entre a
variaçãodefotoperíodoedaatividadedocâmbio,porémosdadosdefotoperíodoseguemasazonalidade
dofotoperíodo,quepossuiomesmopadrãodasazonalidadedadisponibilidadehídricanosolo.
Comesseestudoobservamosque Caesalpinia echinatapossuisazonalidadenaatividadedocâmbio
nasduasregiõesestudadas,emboracomduraçãodiferente,principalmenterelacionadaàdisponibilidade
hídricanosolo.
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Tabela 1. Dados das duas áreas de coleta e a presença de atividade ou não do câmbio nos períodos de
coleta.
FazendaCampininha,MogiͲGuaçú,SP(22S55’,46W57’)
Mês

Setembro
2001

Dezembro
2001

Abril
2002

Setembro
2002

Outubro
2003

Quedade
folhas

Folhas
adultas

Folhas
adultas

Floração

Folhas
adultas

Folhas
adultas

Pluviosidade(mm)

3,6

82,1

279,8

6,9

61,3

68,3

Temperatura(oC)

17,4

20,3

22,4

22,7

19,4

22,1

Fotoperíodo(h/d)

4,6

5,7

6,8

6,5

5,8

6,2

Períodohídrico

déficit

reposição

excedente

déficit

perda

reposição

Atividadedo
câmbio

inativo

inativo

ativo

inativo

inativo

ativo

Dezembro
2004

Maio
2005

Junho
2005

Fenologia

Julho
2001



FazendaAlegria,Ilhéus,BA(14S47’20”,39W02’58”)
Mês

Setembro
2003

Novembro
2003

Folhas
adultas

Folhas
adultas

Folhas
adultas

Folhas
adultas

Folhas
adultas

Folhas
adultas

Pluviosidade(mm)

65,3

61,1

139,4

22,5

216,8

207,0

Temperatura(oC)

22,3

24,4

24,3

25,1

23,6

22,6

Fotoperíodo(h/d)

5,8

5,7

6,5

6,4

5,0

5,3

perda/

perda

excedente

déficit

excedente

excedente

inativo

ativo

ativo

ativo

ativo

Fenologia

Períodohídrico

Abril
2004

reposição
Atividadedo
câmbio

ativo
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Fig.1Ͳ2.Diagramaclimáticoedadosfenológicos.1.MogiGuaçu,SP.2.Ilhéus,BA.
Fenofases: h brotação,k folhasadultas,¿ quedadefolhas,U floração,z frutificação.
Períodohídrico:excedente,reposição/perdadeáguanosolo,déficithídriconosolo.
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3
Fig.3.FotoperíododeMogiGuaçu,SP(2001Ͳ2004)edeIlhéus,BA(2002Ͳ2005).Marcadoresindicam
ascoletas.
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Fig. 4. Análise estatística realizada com o Teste t para o número de camadas de células da zona
cambialemperíodoativoeinativodocâmbio,quemostraquenãohá diferençassignificativas.
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Fig. 5Ͳ10. Câmbio ativo. 5Ͳ6. Figuras mitóticas. Secções radiais. 5. Células cambial radial em divisão
mitóticanafasedemetáfase.6.Célulacambialfusiforme emdivisãomitóticanafasedetelófase.7Ͳ10.
Fragmoplastos.7Ͳ8.Secçãoradial.7.Fragmoplasto noiníciodaformaçãodaplacacom1/5dotamanho
da  fusiforme. 8. Fragmoplasto com 4/5 do tamanho da fusiforme. 9Ͳ10. Secções tangenciais. 9.
Fragmoplasto no iníciodaformaçãoda placa celular. 10. Fragmoplasto no final da formação da placa
celular.Barra:5Ͳ6=20µm;7Ͳ10=30µm.
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Fig.11Ͳ15.AmostrasdeMogiGuaçu.11Ͳ13.Secçõestransversais.11Ͳ12.Coletadedezembrode2001.
Câmbio ativo. 11. Aspecto geral, onde se observa uma camada com muitas células xilemáticas em
diferenciação. 12. Vasos com parede secundária depositada (V) e, demais células, fibras e células
parenquimáticas,emestágiosiniciaisdadiferenciação(Xd).13.Coletadesetembrode2001.Câmbio
inativo;célulasdiferenciadasdoxilemajustapostasà zonacambial.14Ͳ15.Célulascambiaisfusiformes.
Secção tangencial.  14. Coleta de dezembro de 2001. Parede das células sem espessamento, sem o
aspectode"colarͲdeͲcontas”.15.Coletadeabrilde2002.Parededascélulasespessascomaspectode
“colarͲdeͲcontas”. Note uma divisão anticlinal em "S" (seta). F: floema, X: xilema; Zc: zona cambial.
Barra:11=120µm;12Ͳ13=60µm;14Ͳ15=30µm.
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Fig.16Ͳ22.AmostrasdeIlhéus,BA.Secçõestransversais.Câmbioativo.16Ͳ18.Coletadejunhode2005.
16.Aspectogeral,ondeseobservaumacamadacommuitascélulasxilemáticasemdiferenciação.17.
Detalhedeumvasocomparedesecundárialignificadaemfasefinaldediferenciação(V)e,outro em
estágioinicialdediferenciação(Vd).18.Presençadeamidonazonacambial,nofloemaenoxilema.19Ͳ
22.Coletadesetembrode2003.19.Câmbioativocomcélulasemdiferenciação.Paredestangenciais
recémͲformadasnazonacambial(setas).20.DetalheemMET,comparedetangencialrecémͲformada
(seta). 21. Divisão anticlinal de uma cambial fusiforme. 22. Divisões periclinais de uma fusiforme
recentementedivididaanticlinalmente.Barra:16=100µm;17Ͳ18=50µm;19=20µm;20=10µm;
21Ͳ22=25µm.
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Fig. 23Ͳ28. Ilhéus, BA. 23Ͳ25. Coleta de novembro de 2003. 23Ͳ24. Secções transversais. 23. Câmbio
inativo,célulasxilemáticasjuntoaocâmbioemestágiosfinaisdadiferenciação.24.Presençadeamido
nazonacambial.25.Secçãoradial.Observeasiniciasradiais(*).26Ͳ28.Coletadedezembrode2004.
Secçõestransversais.26.Aspectogeral,ondeseobservauma camadacom muitascélulas xilemáticas
emdiferenciação,formadasapósareativaçãodocâmbio.27.Detalhedazonacambial,comasiniciais
fusiformes (*).28.Fragmoplasto.Barra:23Ͳ26=25µm;24Ͳ25=50µm;27=15µm;28=20µm.
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ODESENVOLVIMENTODOXILEMASECUNDÁRIOEMPAUͲBRASIL
(CAESALPINIAECHINATA,LEGUMINOSAE)

RESUMO

Nestetrabalhofoiestudadoodesenvolvimentodoxilemade CaesalpiniaechinataLam.(Leguminosae),opauͲbrasil,
espéciesímbolodoBrasil.Paraisso,foramrealizadascoletasperiódicasnãodestrutivasdeamostrasdotroncodetrês
indivíduos,depopulaçõeslocalizadasemIlhéus(BA),CampoGrande(MS)eMogiGuaçu(SP).Asamostrasretiradas,
contendoritidoma,floema,câmbioexilema.Apartirdascélulasdocâmbiofoianalisadoodesenvolvimentodoxilema,
oselementosdevasosãoasprimeirascélulasasediferenciarem,seguidaspelascélulasadjacentes.Aprimeiraetapa
da diferenciação dos elementos condutores é a expansão celular, seguida da deposição e lignificação da parede
secundaria. Há o rompimento do vacúolo, degradação do núcleo e a perda do conteúdo citoplasmático. Células
parenquimáticas cristalíferas são radiais e axiais, onde as células axiais se dividem transversalmente até formarem
longasséries.Oparênquimaaxialparatraquealocorregeralmenteemsérieslongitudinaisdeduasaquatrocélulas,do
mesmo tamanho do elemento de vaso. ConcluiͲsedopresente trabalho, que a formação e diferenciação do xilema,
mais especificamente do elemento de vaso, segue o padrão observado na literatura. Entretanto, vários passos
complementaressãodocumentadosapartirdoxilemadeumaespéciearbórea.
PalavraͲchave:Caesalpiniaechinata,desenvolvimentodoxilema,diferenciaçãodoelementodevaso



ABSTRACT
This work presents the study of the xylem development in Caesalpinia echinata Lam. (Leguminosae), pernambuco
wood, the species symbol of Brazil. For that it was realized periodical collections in three individuals of populations
occurringinIlhéus(BA),CampoGrande(MS)andMogiGuaçu(SP),inarangeofdifferentlatitudesandrainregimes.
Samples containing rytidom, phloem, cambium and xylem were fixed in glutaraldeid and embedded in Leica
Historresin®,sectionedandstainedwithtoluidinblue.Fromcambiumcells,itwasanalyzedthedevelopmentofvessel
elements,theirexpansionuptotheirhydrolysisandperforationplateformation.Theseeventswerecorrelatedwith
cytoplasmatic modifications. Lignification was also followed, where vessel elements are the first cells to go under
lignification,followedbyadjacentcelltypes.Critaliferouscellscanbeaxialorradial.Axialcristaliferouscellssubdivide
transverselly to form parenchymatic strands. Procumbent radial cells become radial e contain crystals as well. Axial
paratrachealparenchymaoccurinlongitudinalseries(orstrands)offourscells,ofthesamesizeasvesselelement.The
occurrenceofapotrachealaxialparenchymaisnotconstantandwhenpresent,occurinlinesoffourcellswidth.
KeyͲwords:Caesalpiniaechinata,xylemdevelopment,vesselelement
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INTRODUÇÃO

Trabalhosabordandoaanatomiadoxilemasecundáriodeespéciesarbóreassãoabundantes,mas
em geral, são estudos relacionados a aspectos ecológicos, taxonômicos, ou voltados para características
ligadasàutilizaçãodamadeira.
O desenvolvimento do xilema, segundo Bailey (1952), pode ser subdividido em diferentes etapas,
resultando em seis regiões, que quando observadas em secção transversal do tronco, centripetamente,
estãoassimdispostas:1.zonacambial,ondeháamultiplicaçãocelular;2.zonadeexpansãocelular;3.zona
de formação, zona de deposição de parede secundária e lignificação da parede secundária; 4. zona de
células diferenciadas do alburno; 5. zona de transição entre o alburno e cerne; 6.zona de cerne. Neste
trabalhoforamanalisadasasprimeirasquatroregiões.
Ascélulasdoxilemasofremmudançasantesdadeposiçãodaparedesecundária:oselementosde
vaso aumentam de tamanho, as fibras se alongam e as células parenquimáticas se dividem. Entretanto,
pouco se sabe em detalhe, sobre o que ocorre às células durante o processo de desenvolvimento e
formaçãodoxilema(Chaffey2002),especialmentesobreadiferenciaçãodoselementosdevaso.
PodemͲsecitarostrabalhosdeAmobi(1973),Vilalba(1985),Marcati(2000),Amano(2002),Marcati
etal.(2006),Venugopal&Liangkuwang(2007),destes,Amano(2002)eMarcatietal.(2006)estudaramo
desenvolvimento dos elementos de vaso. Uma das poucas fontes de informação sob os aspectos
ultramicroscópicossobreadiferenciaçãodoselementosdevasoéapublicaçãodeBarnett(1981a),entreos
temasabordados,podemosdestacar,odesenvolvimentodascélulasdoxilemasecundário(Barnett1981b),
odesenvolvimentodaplacadeperfuraçãoemangiospermas(Meylan&Butterfield19981)e,lignificaçãoe
xilogênese(Wardrop1981).
Nosúltimosvinteanososestudosdoxilemasofreramgrandesavanços,comodesenvolvimentodo
modelo de Zinnia, que consiste na modificação in vitro de uma célula do mesofilo em um elemento
traqueal. A partir deste modelo, muitos eventos da diferenciação dos elementos traqueais foram
elucidados, através de estudos de transdiferenciação de células do mesofilo (Fukuda & Kobayashi 1989,
Fukuda 1996, 1997, Fukuda et al. 1998, Obara et al. 2001, Groover & Jones 1999, Groover et al. 2007).
Entretanto,segundoChaffey(1999),essenãoserianecessariamenteumbommodeloparaaformaçãode
xilema secundário em espécies arbóreas, pois não há informações sobre a similaridades das etapas da
diferenciaçãodomodeloinvitroeemespéciesarbóreasinvivo.
Com o seqüenciamento do genoma total de Arabidopsis thaliana (AGI, 2000) que possibilitou o
mapeamento das expressões dos genes e seus fenótipos, muitas informações acerca da diferenciação do
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xilema em espécies arbóreas surgiram (Turner et al. 2007) e genes reguladores da função e do
desenvolvimentodostecidosvascularesforamidentificados(Zhaoetal.2005).
Muitosautoresmencionamassimilaridadesentre Arabidopsise Populus(Chaffey2002,Chaffeyet
al. 2002, Turner et al. 2007), devido ao seu genoma relativamente pequeno, e muitas comparações do
xilemasecundárioforamrealizadas.
Massomenteapartirdoseqüenciamentodogenomade Populus(Tuskanetal.2006),umaespécie
arbórea, surgiu a possibilidade em responder a questões mais pertinentes às espécies arbóreas sobre a
formaçãodoxilemasecundárioeasazonalidadedecrescimento(Jansson&Douglas2007),pelaanálisedo
genomadesendopossívelindicarosgenesqueregulamocrescimentosecundário(Groover2005).
Emboraosavançosdebiologiamoleculartenhamauxiliadoaelucidarnumerosasquestõesrelativas
à formação e diferenciação das células do xilema, estudos anatômicos em espécies arbóreas adultas são
escassos,devidoespecialmenteàsdificuldadesdecoleta.Destemodo,visandopreencherestalacuna,este
trabalho tem como objetivo analisar a formação e o desenvolvimento do xilema, assim como os eventos
envolvidosnadiferenciaçãodoselementosdevasoemCaesalpiniaechinata.

MATERIALEMÉTODOS

Asamostrasforamcoletadasnosmesesdeativosdocâmbio,compresençadecélulasxilemáticas
emdiferenciação(CapituloI)quandohaviaexcedentehídriconosolo.Emtaisperíodosocâmbioestavaem
fase ativa (Capitulo I). As amostras foram coletadas seguindo a metodologia de Amano & Angyalossy
(submetido),queconsistenousodeumafuradeiraelétrica,formãoemartelo,foramrealizadasemárvores
na Reserva da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS; na Reserva do Instituto
FlorestaldoestadodeSãoPaulo,MogiGuaçu,SP;FazendaAlegria,Ilhéus,BA.
Imediatamenteapósacoleta,asamostrasforamsubdivididas.Amostrasde2cm3foramfixadasem
soluçãodeFAA(Berlyn&Miksche1976)poraproximadamenteummês,eamostrasde5mm3fixadasem
emsoluçãodeKarnovsky(Karnovsky1965)porumasemana.Apósafixação,asamostrasforamlavadasem
águacorrenteporváriashoras.
Posteriormente,fragmentosdecercade5mm3,contendoasporçõesmaisinternasdofloema,zona
cambialeporçõesmaisexternasdoxilema,foramdesidratadasemsérieetanólica,incluídaseemblocadas
em Historresina®(Leica Microsystem, Alemanha). Foram feitos secções transversais, longitudinais radiais e
longitudinaistangenciaisseriados,comaproximadamente4Pmdeespessura,emmicrótomorotativoLeica
RM2145(LeicaMicrosystem,Alemanha),utilizandoͲsenavalhasdevidro.Oscortesforamcoradoscomazul
detoluidinaO0,05%emtampãoacetadopH4,7(O'Brienetal.1965).
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Para as observações em microscopia confocal foi utilizado o microscópio confocal Zeiss (LSM 510,
Microlmaging,Inc.);paratalforamrealizadassecçõesespessasamãolivre.Assecçõesforampreparadasde
acordocommetodologiasugeridaporKitinetal.(2000,2003).
As descrições anatômicas do xilema seguiram a terminologia recomendada pela Associação
Internacional dos Anatomistas de Madeira (IAWA Committe 1989). As características importantes do
materialforamregistradasemfotomicroscópioLeicaDMLBacopladoaequipamentodigitaldecapturade
imagemLeicaDFC320.

RESULTADOS

O câmbio ativo forma novas células floemáticas e xilemáticas (Fig. 1Ͳ2). ObservaͲse nessa fase a
formação e diferenciação de várias camadas células. (Fig. 1). A diferenciação é centrífuga, isto é, as
primeirascélulasasediferenciaremsãoasmaisinternas(Fig.1).
Juntoàzonacambialépossívelidentificaracélulaquesediferenciaránoelementodevaso:essa
célula tem um diâmetro radial maior que as demais (Fig. 3) e, gradualmente sofre uma expansão celular
(Fig.4).Oselementosdevasosãoasprimeirascélulasacompletaremsuadiferenciação,comadeposiçãoda
paredesecundáriaeposteriorlignificação(Fig.5,8).Posteriormente,ascélulasadjacentesaoelementode
vasotambémcompletamsuadiferenciação(Fig.6,9),atéacompletadiferenciaçãodetodasascélulasdo
xilema(Fig.7).
Em secção longitudinal, observaͲse a diferenciação e os eventos citoplasmáticos relacionados à
diferenciação do elemento de vaso (Fig. 10Ͳ13). No início da diferenciação celular, após a expansão, o
elementodevasopossuitodasasorganelas,observadaspelotonoplastopresenteeocitoplasmaparietal
(Fig.10).Emseguida,apósorompimentodotonoplasto,observaͲseocitoplasmaocupandoquasetodoo
volumedacélula,eonúcleoemumaposiçãocentral(Fig.11).Aparedesecundáriadepositadaselignificae
aspontoaçõessãoformadas,maspartedocitoplasmaeonúcleoaindasãoobservadosnesseestágiode
desenvolvimento (Fig. 12). Em estágio seguinte, o elemento de vaso já se encontra sem a presença do
núcleoederestosdecitoplasma(Fig.13).
Aparedeprimáriadoelementodevaso,nolocalondeseráformadaafuturaplacadeperfuração,
tornaͲse mais espessa do que as paredes tangenciais e radiais no início da diferenciação do elemento de
vaso, ainda quando em fase de parede primária (Fig. 14). ObservaͲse, nesta fase, o núcleo adjacente à
parede primária espessada, bem como a região que corresponderá à futura borda da placa, diferenciaͲse
por apresentar parede primária delgada (Fig. 14). Com a deposição da parede secundária e posterior
lignificação,aregiãoondeseráformadaaplacadeperfuraçãoapresentaͲseaindacomaparedeprimária
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bastante espessada (Fig. 9), evidenciando a lamela média entre as paredes primárias espessadas de dois
elementosdevasosubjacentes(Fig.15).
Oparênquimaaxialparatraquealécompostoporsérieslongitudinaisdeduas(Fig.2,13)ouquatro
células,estassériessãodomesmocomprimentodoelementodevaso(Fig.2);estassãoformadasquandoo
elementodevasoaindaestáemdiferenciação,comoobservadonafigura2.
A formação de cristais de oxalato de cálcio ocorre no parênquima radial e axial (Fig. 1Ͳ25). No
parênquimaradial,ocorreemcélulasprocumbentescomuns(Fig.19),eemcélulasquadradas(Fig.17Ͳ18),
queseencontramtantonamargem(Fig.17)quantonocorpodoraio,entreascélulasprocumbentes(Fig.
18,20).Ascélulasquadradasmarginaispodemsesubdividirtransversalmente(Fig.16),formandoumasérie
comdoiscristais(Fig.17).Sériesaxiaisdecristaissãoformadasapartirdeumainicialfusiforme.Aderivada
fusiformesofredivisõestransversaisseqüenciais(Fig.21),formandolongassériescristalíferas(Fig.22Ͳ25).
Duranteadeposiçãoeformaçãodoscristais,épossívelobservarapresençadonúcleonacélula(Fig.22).
Sériesaxiaispodemestarisoladas(Fig.21Ͳ22)ouassociadasaoutrasséries(Fig.25),ouainda,associadas
aosraios,formandoumasériecontínuacomascélulascristalíferasdamargemdosraios(Fig.23Ͳ25).

DISCUSSÃO

Quandoocâmbioproduzmuitascélulas,épossívelobservarasuadiferenciaçãogradual,queocorre
deformacentrífuga(Amano2002,Marcatietal.2006).Ascélulassãoproduzidasnosentidocentrípeto,a
partirdasdivisõespericlinaisdasiniciaisederivadascambias.
As primeiras células a se diferenciarem são os elementos de vaso, como observado no presente
trabalho,eistosedeveparaquesemantenhaofluxodeconduçãodeágua,segundoZimmermann(1983).
Oselementosdevasosãoosprimeirosacompletaremadiferenciação,seguidospelascélulasadjacentes.
Osresultadosaquicorroboramodeoutrosautoresqueanalisaramodesenvolvimentodoxilema(Esau&
Charvat1978;Barnett1981;Butterfield1995,Amano2002,Marcatietal.2006).
Os elementos de vaso em diferenciação são altamente vacuolados, e com isso as organelas,
inclusive o núcleo, se tornam periféricos. O núcleo é proeminente, provavelmente pela duplicação dos
genes, para suprir a alta demanda na síntese da parede celular e do conteúdo citoplasmático (O’Brien
1981). Neste momento, os microtúbulos corticais têm uma orientação preferencialmente longitudinal na
célula, que progressivamente muda para uma orientação transversal durante a expansão celular,
provocando um aumento radial da célula (Funada 2002). Durante a formação da parede primária, a
ausênciademicrotúbulosdelimitaaregiãodasfuturaspontoações(Funadaetal.1997,Uehara&Hogetsu
1993). Após a expansão da parede celular, os microtúbulos corticais se orientam para a deposição da
paredesecundária.
32

ErikaAmanoCapítuloII

Todo elemento de vaso sofre a deposição de parede secundária, exceto as membranas de
pontoação e as futuras placas de perfuração. Como também observado por Chaffey et al. (1997), a
deposiçãodaparedesecundáriaéseguidadalignificação.SegundoWardrop(1981),alignificaçãoseinicia
noscantosdascélulasesegue,emseqüênciacentrípeta,pelacamadaintercelular(lamelamédia),parede
primária,eporúltimo,portodaaparedesecundária.
A formação dos elementos de vaso e traqueídes são um típico exemplo de morte celular
programada em plantas (Fukuda et al. 1998). Foi extensivamente estudada em Zinnia, através da
transdiferenciaçãodecélulasdomesofilo,pordiversosautores(Fukuda1996,Fukuda1997,Fukudaetal.
1998,Obaraetal.2001,Groover&Jones1999).Amortecelularprogramadaéuméumprocessoativoe
fisiológicoquepodesecontroladapelasprópriascélulas(Danonetal.2000).
O primeiro evento na morte celular é a ruptura do vacúolo, momento chave na morte celular
programada do elemento traqueal, segundo Fukuda (2000), e a partir desse momento o processo de
autólise não é mais reversível. A ruptura do vacúolo provoca uma ao separação do seu conteúdo com o
citoplasma(Grooveretal.1997).OvacúolotemumpapelmuitoimportantecomoosugeridoporWodzicki
&Brown(1973),poisnelesãoproduzidasenzimashidrolíticas(Fukuda2000),entreelasestãoasnucleases
e proteases, que posteriormente irão atuar no processo autolítico da célula e na degradação do núcleo
(Pennel&Lamb1997).Onúcleoaindaéobservadoquandoaparedecelularestásofrendooprocessode
lignificaçãocomooobservadonessetrabalho.
Murmanis(1978)observouem Quercus rubra,queasparedesterminaisestãopresentesduranteo
desenvolvimento do elemento de vaso e que estas se tornam mais espessas do que depois da expansão
celular. O mesmo foi observado neste trabalho, e por Marcati et al. (2006) em Cedrela fissilis, onde os
autorescomplementamquearegiãocentralémaisespessasemrelaçãoàsmargens.SegundoEsauetal.
(1963) menciona que ocorre um abaulamento dessa parede composta de substancias pécticas,
particularmente da lamela média, o que foi comprovada por Jansen et al. (dados não publicados) num
estudo em microscopia de transmissão. Benayoun et al. (1981) complementa que, além de pectinas, a
regiãodafuturaplacadeperfuraçãopossuihemicelulose.Aúnicaparterenascentedaparedeterminalsão
asbordasdaplacadeperfuraçãoqueforamlignificadas(Marcatietal.2006,Benayounetal.1981).
A hidrólise afeta todos os componentes não celulósicos, e também, as paredes primárias não
lignificadas, o que resulta na formação da placa de perfuração, que é delimitada logo no início da
diferenciação do elemento de vaso. Microtúbulos estão associados ao desenvolvimento da placa de
perfuração simples formando um círculo em torno da futura placa, como observado em Aesculus

hippocastanumePopulustremulaL.xP.tremuloidesMichx.porChaffey&Barlow(2002).
Ahidróliseretiraapectinaeahemicelulosesdasmembranasdapontoaçãoeoúnicoremanescente
é uma fina rede de microfibrilas de celulose (Evert 2006, Steven Jansen comunicação pessoal). Para
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Benayoun(1983)ahidrólisedamembranadapontoaçãonãofazpartedaautólisegeraldacélulae,sim,ela
é programada, pois moléculas hidrolíticas são observadas em testes citoquímicos, antes da completa
diferenciaçãodaparedesecundária.
A formação de cristais em espécies arbóreas é um assunto pouco explorado. Eles são geralmente
formados nos vacúolos, mas há casos de formação na parede celular e na cutícula (Evert 2006). Neste
trabalho, observouͲse que as células cristalíferas podem ser radiais e axiais. As células axiais se dividem
transversalmente e formam séries parenquimáticas cristalíferas subdivididas, da forma como o
demonstrado por Milanez (1949) em Podocarpus. Tal processo também ocorre com as células radiais
quadradas. Nos raios, os cristais ocorrem principalmente nas células quadradas, mas também são
observados nas células procumbentes, corroborando com os dados observados por Longhi (2005) e
Angyalossyetal.(2005)paraaespécie.
Os cristais são geralmente de oxalato de cálcio e ocorrem nos vacúolos, em células específicas
(Webb 1999), estão presente em quase todos os grupos de plantas, com exceção em Cucurbitaceae, e
algumasfamíliasdeLiliales,PoaleseAlismatidae(Prychid&Rudall1999).
Oscristaisdeoxalatodecálcioestãorelacionadosàregulaçãodaquantidadedecálcionasplantas,
segundo Kosterman & Franceschi (2000). O cálcio é um macronutriente essencial ao metabolismo das
plantas. A falta de cálcio pode influenciar no desenvolvimento das células, como foi observado, em
experimentos com Populus tremula x P. tremuloides por Lautern et al. (2007), que nos indivíduos
submetidos à falta de cálcio, diferenciaramͲse  fibras mais curtas e vasos de menor diâmetro. Franceschi
(1989),numestudocomLemnaminor,observouqueoscristaissãoformadosrapidamentequandoexposto
a um meio rico em cálcio e também podem ser dissolvidos quando a quantidade deste macronutiente é
limitada.
ConcluiͲsedopresentetrabalho,queaformaçãoediferenciaçãodoxilema,maisespecificamente
doelementodevaso,segueopadrãoobservadonaliteratura. Entretanto,váriospassoscomplementares
sãodocumentadosapartirdoxilemadeumaespéciearbóreaadulta.
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Fig.1Ͳ7. Diferenciação do xilema.1.Secção transversal. Diferenciação centrífuga doxilema (Xd). 2. Secção radial.
Elemento de vaso em diferenciação (V1).  Note no xilema diferenciado, parênquima paratraqueal, em series de
duas (*) ou quatro células (**); Zc: zona cambial. 3Ͳ7. Secções transversais. 3. Vaso em formação, em início de
expansão (*). 4. Vaso em expansão, com parede primária e núcleo (seta). 5. Início da deposição de parede
secundária no  vaso. 6. Vaso com a deposição de parede secundária completa e início de deposição de parede
secundárianascélulasadjacentes(setas).7.Célulascompletamentediferenciadas.Barra:1Ͳ2=60µm;3Ͳ7=20µm.
Zc:zonacambial.
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Fig. 8Ͳ15. Diferenciação do elemento de vaso. Secções longitudinais. 8Ͳ9. Presença de lignina evidenciadas na
microscopiaconfocal.8.Lignificaçãodedoiselementosdevasoealgumascélulasradiaisadjacentes.9.Elementos
devasoecélulasadjacenteslignificadas;elementosdevasoemfasefinaldediferenciação,comcitoplasmaeregião
da futura placa de perfuração com parede primária espessada (seta). 10. Membrana plasmática e tonoplasto
presente, evidenciados pelo núcleo e demais organelas em posição parietal. 11. Citoplasma ocupando quase a
totalidade da célula, núcleo em posição central. 12. Parede do elemento de vaso diferenciada com pontoações
areoladas;núcleoerestosdecitoplasmasãovisíveis.13.Elementodevasodiferenciado,semconteúdo,eplacasde
perfuraçãoformadas.14.Paredeprimáriaespessada,ondeserá afuturaplacadeperfuraçãocomnúcleoadjacente;
olimitedaáreadafuturadaplacadeperfuraçãoé indicadoporsetas.15.Lamelamédiaevidente(seta)eparede
primáriaespessanaregiãodaplacadeperfuração.Barra:8Ͳ9=40µm;10Ͳ13=30µm;14Ͳ15=25µm.
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Fig.16Ͳ25.Diferenciaçãodoscristais.16Ͳ24.Secçõesradiais.16.Célulasmarginaisquadradasdoraiosubdivididas
devidoadivisõestransversais(setas).17.Xilemadiferenciado,célulasquadradascomcristais,evidenciadaspelaluz
polarizada;asetaindicacélulaquadradasubdivididacomcristais.18.Célulaquadradacomcristalentreascélulas
procumbentes doraio(seta).19.Célulasprocumbentes comcristais.20.Cristaisevidenciadaspelaluzpolarizada.
21. Formação da série axial de cristais, através de sucessivas divisões transversais. 22. Estágio posterior de
diferenciaçãodasériecristalífera.Noteoscristaisformados,poremascélulasaindamantémonúcleo(setas).23.
Sérieaxialemformação,tocandoumacélularadial(seta).24.Sérieaxialcristalífera associadaadoisraios.Noteque
a célula da margem do raio, também, possui cristal prismático (seta). 25. Secção tangencial. Várias séries
cristalíferas sãoobservadas;noteumasériecristalífera emcontinuidadeà umraio.(seta).Barra:16Ͳ17:20µm;18=
25µm;19Ͳ25=30µm.
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PONTOAÇÕESGUARNECIDASNOSELEMENTOSDEVASODEPAUͲBRASIL
(CAESALPINIAECHINATA,LEGUMINOSAE)1


RESUMO
Aspontoaçõesguarnecidasrepresentamumcaráterevolutivo,comodemonstradoemanálisesfilogenéticasrecentes,
caracterizando grupos monofiléticos em níveis hierárquicos mais elevados. Estudos sobre o desenvolvimento são
importantes na compreensão da diversidade estrutural deste caráter, ainda pouco estudado sob este aspecto. Este
trabalhotemcomoobjetivoinvestigarodesenvolvimentodepontoaçõesguarnecidasem CaesalpiniaechinataLam.
(Leguminosae)eanalisarsuaestruturaemespécimesdediferentesregimeshídricos.Foramcoletadasamostrasnos
estados da Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Várias técnicas foram utilizadas, incluindo microscopia de luz,
microscopiaeletrônicadevarreduraetransmissão,afimdetrazerinformaçõessobreaformaçãodasguarnições,eas
variaçõesemsuaestruturasobdiferentescondiçõeslatitudinais.Apartirdosresultadoscom C.echinata,observamos
que:asguarniçõessãoobservadasnaspontoações,esãoformadasduranteoestágiofinaldediferenciaçãodosvasos;
desenvolvemͲse em áreas de concentração de citoplasma, antes da morte celular; mitocôndrias e vesículas estão
associadas à formação das guarnições; são ramificadas e se formam na abertura externa, na abertura interna, na
parede da cavidade interna da pontoação e na parede interna do elemento de vaso ao redor da pontoação. As
guarniçõesdaaberturaexternaapresentamͲsesimilaresquantoàformaequantidadenosespécimesdastrêsregiões
coletadas.Entretanto,asdaaberturainternasãocurtasepoucoramificadasnasamostrasdaBahia.
PalavrasͲchave:pontoaçõesguarnecidas,desenvolvimentodeguarnições,Caesalpiniaechinata,Leguminosae


ABSTRACT
Vestured pits represent a conservative character that characterizes monophyletic groups in higher hierarch level
according to recent phylogenetic analyses. Studies about development are important to understand de structural
diversityofthepits,althoughthereareonlyafew.Thisstudyaimedtoinvestigatethedevelopmentofvesturedpitsin

Caesalpinia echinata Lam. (Leguminosae). Collections were made in Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul states.
Several techniques were used, among light microscopy, scanning electron microscope and transmission, to provide
newinformationaboutthevesturesformationanddifferencesinstructureindifferentlatitudes.Fromtheresultswe
concludedthatvesturesareformedduringthefinalstagesofvesseldifferentiation;theyquicklydevelopinareasof
highcytoplasmconcentration,beforethecelldeath;mitochondriasandvesiclesareassociatedtovesturesformation;
vestures are more frequent in regions ofcell wall irregularities. Regarding vesturesstructure, they are equal onthe
externalpit,aperturehowever,insidethevesselelementwallstheyoccurinlessquantityinthecollectionsofBahia
State.
KeyͲwords:vesturedpits,vesturesdevelopment;Caesalpiniaechinata,Leguminosae


1ͲTrabalhodesenvolvidoemcolaboraçãocomDr.StevenJansendoJodrellLaboratory,RoyalBotanicGardens,Kew.
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INTRODUÇÃO






As guarnições são caracterizadas por protuberâncias da parede secundária, freqüentemente

associadas às pontoações areoladas nos elementos traqueais. Estas estruturas são, em sua maioria,
ramificadas, ou de formato irregular, e podem estar associadas também à parede interna, incluindo a
parededacavidadedapontoação(Jansenetal.1998).Otermoguarniçãoepontoaçãoguarnecidaforam
introduzidosporBailey(1933),quenoestudode2660espéciespertencentesa152famílias,observouqueo
termousadoatéomomentoparaasguarniçõesnãoeraadequadoͲ“semelhanteàcrivos”Ͳumavezquese
referiamàmembranadapontoaçãoenãoàsprotuberânciasnaparededapontoação.


Bailey(1933)classificouasguarniçõesemquatrotipos:sólido,coralóide,papilosoefilamentoso.A

partir deste trabalho, outros autores ampliaram esta classificação (Côte & Day 1962; Nair & Mohan Ram
1989),sendoqueOhtani&Ishida(1976)elaboraramumaclassificaçãomaiscomplexa,englobando15tipos
deguarnições,desdemuitopequenasenãoramificadas,amuitoramificadas,formandoumarede.


As guarnições não são restritas às pontoações, e podem ocorrer em todas as células do xilema

(Evert 2006; Jansen et al. 1998), associadas à parede interna dos elementos de vasos, às placas de
perfuração simples (Kucera et al. 1977), à perfuração escalariforme (Butterfield & Meylan 1974), ao
espessamento espiralado dos vasos (Meylan & Butterfield 1978), às pontoações do parênquima axial
(Ohtani1986),àsparedesdasfibras(Meylan&Butterfield1974),enasparedesdasfibrasseptadas(Ohtani
1987).
A importância da ocorrência de pontoações guarnecidas na sistemática foi reconhecida,
especialmenteapartirdeestudosestruturaiscomousodemicroscopiaeletrônicadevarredura(Scurfield&
Silva 1970; Ohtani & Ishida 1976; Jansen et al. 1998, 2001). ConcluiuͲse que pontoações guarnecidas
representamumcaráterconservativoquecaracterizadiversosgruposmonofiléticos,comofamíliasinteiras
ou até mesmo ordens (Myrtales, Gentianales, Fabales), além de ser um caráter filogeneticamente
informativo dentro das recentes filogenias de Angiospermas (Jansen et al. 2001; 2004). Pontoações
guarnecidasjáforamdescritasparaasgimnospermas(Parameswaran&Liese1974)eparadoisgruposde
monocotiledôneas(Parameswaran&Liese1977,Hong&Killmann1992).
Estudosdodesenvolvimentotêmumpapelimportantenacompreensãodadiversidadeestrutural
daspontoaçõesqueocorremnasparedessecundáriasdoselementoscondutoresdoxilema.Atéopresente
momento,oconhecimentosobreaformaçãoeodesenvolvimentodaspontoaçõesguarnecidasestárestrito
aapenastrêsespéciesdeleguminosas: Plathymeniafoliosa, Goniorrhachismarginatae Amburanaacreana
(SchmideMachado1963a,b,1964).
Ohtani&Ishida(1976)sugeremqueasguarniçõessãoformadaspelasuperposiçãodematerialdo
protoplasmanoestágiofinaldaformaçãodaparedesecundária.ParaScurfieldetal.(1970),asguarnições
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podemserformadasnoprocessoterminaldamortecelular,ondeporçõesdoprotoplasmalocalizadasno
canaldapontoação,têmasuaatividadeprolongada.Entretanto,aspectosdaformaçãoedesenvolvimento
destas estruturas são ainda muito pouco estudados e não se sabe com certeza como se originam as
guarniçõesnaspontoações.Jansenetal.(1998),emumaamplarevisãosobreaocorrênciadepontoações
guarnecidas em espécies lenhosas, concluem que estudos ultraestruturais são necessários para o
entendimentodestasestruturas.
LevandoͲseemconsideraçãoaimportânciaestruturaleevolutivadestecaráter,essetrabalhotem
comoobjetivocomplementareampliarosestudossobreaformaçãoeodesenvolvimentodaspontoações
guarnecidasem CaesalpiniaechinataLam.(Leguminosae),umaespéciearbóreadeimportânciahistóricae
econômicanoBrasil,eanalisarsuaestruturaemespécimesdediferentesregimeshídricos.

MATERIALEMÉTODOS

As áreas de estudo desse trabalho foram: a Estação Experimental do Instituto de Botânica da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (22°15’02”S/47°09’29”W, altitude de
aproximadamentede640metros),localizadoemMogiGuaçu,noestadodeSãoPaulo,regiãosudestedo
país;aFazendaAlegria(14°47’42”S/39°09’55”W,a50metrosdealtitude),localizadaemIlhéus,noestado
da Bahia, região nordeste do país; e a Reserva da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
(20º29’58”S/54º36’46”W,a544mdealtitude),localizadoemCampoGrande,noestadodoMatoGrossodo
Sul,regiãocentroͲoestedopaís.
O material foi coletado em árvores com o câmbio em fase ativa, durante o período chuvoso. Os
dados climáticos foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em Campo Grande,
juntoaEstaçãoMetereológicadaReservadoInstitutoFlorestaldoestadodeSãoPaulo,emMogiGuaçu,SP,
e junto ao Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC)ͲComissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
(CEPLAC),emIlhéus,BA.
Em Mogi Guaçu, no estado de São Paulo, e Campo Grande no estado do Mato Grosso do Sul,
possuemregimeshídricossemelhantes,possuemumperíodosecocomduraçãodeseismeses,tendoinício
emmarçoouabriletérminoemsetembroououtubro,quandoseiniciaoperíododechuvas.EmIlhéus,
Bahia,háumperíodochuvosobemacentuadodefevereiroajulho,poremosperíodoschuvososnãotem
precipitaçãoacumuladamensalmenorde60mm.Períodosdedéficithídriconosolotêmaduraçãomuito
curtaquandopresentes.
A coleta seguiu a metodologia de Amano & Angyalossy (submetido), que consiste na retirada de
amostras com cerca de 2Ͳ3 cm3, utilizando uma furadeira sem fio, martelo e formão. Amostras de foram
coletadasdetrêsindivíduosdecadaárea.Asamostrasparaaanáliseemmicroscopiadeluzemicroscopia
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eletrônica de varredura foram fixadas em solução de FAA (Berlyn & Miksche 1976), e para microscopia
eletrônicadetransmissãoemsoluçãodeKarnovsky(Karnovsky1965).
AsamostrasparamicroscopiadeluzforamemblocadasemLeicaHistorresin®(Leica Microsystem,
Alemanha) e seccionadas usando um micrótomo rotativo ReichertͲJung 2040 e coradas com azul de
toluidinaO(O’Brienetal.1965).
Pequenas amostras para microscopia eletrônica de varredura foram partidas longitudinalmente,
desidratadas em série alcoólica, e secas em temperatura ambiente, cobertas com ouro/paládio usando o
metalizador Emitech k550 (Emitech Ltd., Reino Unido) e SCD 050 (Balzers Union AG, Liechtenstein), e
examinadas com o microscópio eletrônico de varredura Hitachi SͲ4700 (Hitachi High Tecnhologies Corp.,
Japão)eDSM940(Zeiss,WestGermany).
Secções ultrafinas com cerca de 60nm foram seccionadas com um ultramicrótomo (Ultracut,
Áustria)deamostrasemblocadasemSpurr(Spurr1969)eresinaLRͲWhite(LondonResinCo,ReinoUnido),
coradascomcitratodechumboeacetatodeUranila,usandooequipamentoautomáticodeultraͲcoloração
LKBBromma2168(LKBͲProducterAB,Suécia).Oscortesforamobservadoscommicroscópioeletrônicode
transmissão,JEOLJEMͲ1210(Jeol,Japão)emvoltagemde80kVeasimagensdigitaisforamtiradasusando
acâmeraMegaViewIII(SoftImagingSystem,Alemanha).

RESULTADOS

Emmicroscopiadeluz,observaͲseazonacambialativaenovascélulasxilemáticasemdiferenciação
entre elas, e vasos. Junto à zona cambial observamͲse os elementos de vasos em início de diferenciação,
queaindanãoseexpandiramtangencialeradialmente,eapresentamsomentecomaparedeprimária(Fig.
1Ͳ2).
A expansão e o aumento em diâmetro do elemento de vaso ocorre rapidamente, uma vez que
próximos a zona cambial são observados os vasos de grande calibre; onde já se observa a deposição da
paredesecundáriaesualignificação(Fig.1Ͳ2).
Emelementosdevasocompletamentediferenciados,aspontoaçõesareoladassãoobservadasem
suaparedelateral(Fig.3),asguarniçõesdaspontoaçõessãodificilmenteobservadasemmicroscopiadeluz,
somenteobservadascomopequenasprojeçõesnaaberturadapontoaçãonaaberturadaspontoações(Fig.
4).Emmicroscopiaeletrônicadevarredurasãovistasasguarniçõesemdetalhes(Fig.5).
Sobmicroscopiaeletrônicadetransmissão(MET),emelementosdevasocomaparedecelularcom
a parede primária e secundária já formadas, observaͲse o vacúolo grande, organelas e todo o conteúdo
citoplasmáticonaperiferiadacélula(Fig.6).Emdetalhe,observaͲseocanaleacâmaradapontoaçãocom
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conteúdocitoplasmático(Fig.7),ondealgumasorganelassãoidentificadascomomitocôndriasevesículas
alongadas(Fig.8).
Apósarupturadovacúolo,oconteúdocitoplasmáticoperiféricoseespalhapelacélula;enessafase
observamvesículasjunto aocanalàcâmaradapontoação(Fig. 9).Sucessivasaderências dasvesículasna
parede da câmara e no canal da pontoação promovem fusão entre elas, formando as futuras guarnições
(Fig.10).Nofinaldaformaçãodasguarnições,observamͲsepartículasentreasmesmas(Fig.11).Nestafase,
a membrana da pontoação sofre alterações tornandoͲse mais espessas, quando comparada com a fase
inicialdaaderênciadasvesículas(Fig.9,11)
As pontoações e suas guarnições estão completamente desenvolvidas quando as partículas não
estão mais no canal da pontoação. Nessa fase são bem delimitadas, e envoltas por uma camada mais
elétronͲdensa,bastanteconspícua(Fig.12Ͳ13).
Os elementos de vasos próximos à zona cambial não possuem guarnições na abertura externa da
pontoação,nemnaparedeinternadoelementodevasos(Fig.14Ͳ15).Emelementosdevasomaisdistantes,
internamente ao câmbio, já diferenciados, são observadas guarnições na abertura externa e interna da
pontoação, na cavidade interna da pontoação e na parede interna do elemento de vaso ao redor da
pontoação, onde as projeções são ramificadas, bastante elaboradas e cobrem toda a abertura externa e
interna(Fig.16Ͳ17).
Naaberturainterna,apresentaramvariação,sendoramificadaseabundantesepresentes,também,
naparedeinternadoelementodevaso,aoredordaaberturainternadapontoaçãonasamostrascoletadas
em Campo Grande, MS (Fig. 17) e Mogi Guaçu, SP (Fig. 19), e curtas e pouco ramificadas, nas amostras
coletadasemIlhéus,BA(Fig.18).

DISCUSSÃO

Asguarniçõesqueocorrememelementosdevasovêmsendoestudadasporváriosautores,porém
hámuitaespeculaçãosobreasuapossívelorigemeformação.Sãopoucosostrabalhosqueinformamsobre
a sua origem, destacandoͲse Bailey (1933) e Schmid & Machado (1964), como os únicos autores que
estudaramaformaçãodasguarniçõesapartirdecélulasemdiferenciação.
Os dados obtidos neste trabalho com Caesalpinia echinata, de que a formação das guarnições
ocorre nos estágios finais do desenvolvimento do elemento de vaso, estão de acordo com os de Bailey
(1933) e Schmid & Machado (1964). Após estudo feito a partir de cortes seriados do xilema em
diferenciação, Bailey (1933) observou que as guarnições são formadas nos últimos estágios de
desenvolvimentodoselementostraqueaispelaatividadedocitoplasma.Estasinformaçõessecontrapõem
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aoqueseassumiaanteriormenteaotrabalhodeBailey,dequeasguarniçõeserammodificaçõespósͲmorte
doselementostraqueais,duranteadiferenciaçãodoalburnoparaocerne.
O único relato existente sobre a formação das guarnições em ultraestrutura está restrito a três
espécies de leguminosas: Plathymenia foliosa, Goniorrhachis marginata e Amburana acreana (Schmid &
Machado 1963a, b, 1964). Os autores concluíram que as guarnições são originadas depois da completa
diferenciaçãodaparedesecundária,pelaaçãodesubstânciasqueatravessamamembranaplasmáticaesão
depositadas na parede celular. Estas substâncias são possivelmente derivadas das vesículas de Golgi e
preferencialmentedepositadasnapontoaçãoareoladae,emalgunscasos,naparedeinternadoelemento
devaso(Schmid&Machado1964).
Ohtani&Ishida(1976)sugeremqueasguarniçõessãoformadaspelasuperposiçãodematerialdo
protoplasmanoestágiofinaldaformaçãodaparedesecundária.ParaScurfieldetal.(1970),aspontoações
podem ser formadas no processo terminal da morte celular, onde partes do protoplasma, no canal da
pontoação,têmasuaatividadeprolongada.Essaatividadelocalprolongadapossivelmenteestárelacionada
com a ocorrência de um canal da pontoação estreito, que atrasa a retirada ou dissolução do conteúdo
citoplasmático (Scurfield & Silva 1970). Esse acúmulo e retenção do conteúdo citoplasmático são
comprovados pela presença de guarnições, não só nas pontoações, como também na borda da placa de
perfuraçãoenaparedeinternadoelementodevaso,emsulcosondeháumacúmulodecitoplasmaantes
da morte celular. Tais características foram observadas em algumas famílias, como Vochysiaceae e
Myrtaceae(StevenJansen,comunicaçãopessoal).
Comosavançosnabotânicaenousodemodelos,comoode Zinnia,ondeumacéluladomesofilo
se transforma em um elemento traqueal (Fukuda 1996, 1997; Groover et al. 1997), os estudos sobre o
desenvolvimentode célulasdoxilema progrediram eseampliaram.Relacionandoosistema Zinniacomo
desenvolvimento dos elementos de vaso em Caesalpinia echinata, observaͲse que após a ruptura do
tonoplasto, as pontoações ainda não possuem guarnições, contudo, estas são formadas neste intervalo,
antes da degradação do núcleo. Segundo Obara et al. (2001), em Zinnia, o tempo de duração entre a
rupturadotonoplastoeadegradaçãodonúcleoéde20minutos.
A composição química das guarnições ainda é um tema controverso. Alguns autores (Cótê & Day
1962, Schmid 1965, Scurfield & Silva 1970, Mori et al. 1983, Ohtani et al. 1984), através de tratamentos
químicos,verificaramapresençadeligninanasguarnições.Umforteindícioquecorroboraapresençade
lignina nas guarnições foi a preservação destas em madeiras de Terminalia sp., coletadas numa canoa da
Polinésia,comaproximadamente1000anos(Donalson&Singh1990).Osautoresatribuemapreservação
das guarnições e da lamela média à alta concentração de lignina. A presença de lignina nas guarnições
tambémfoiverificadaporSinghetal.(1993)em Alstoniascholaris,ondeosautoresobservaramqueuma
bactéria que forma túneis por digerir a parede celular, não degrada as guarnições, e atribuem isso à
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presença da lignina, porém, os autores mencionam que isso poder estar relacionado ao diâmetro das
guarniçõesseremmenoresdoqueodiâmetrodabactéria.Contudo,apresençadeligninatambémpodeser
evidenciada pela coloração com KMnO4. Essa hipótese deve ser testada com outras espécies com
pontoaçõesmaislargas,comosugeridaporJansenetal.(1998).
Ohtanietal.(1984)verificaramque,nacomposiçãodasguarnições,ocorreumasubstânciaparecida
com lignina. Watanabe et al. (2006), estudando duas espécies de Eucalyptus, observaram compostos
fenólicosnasguarnições,daclassedospolifenóissolúveisemmeioalcalino,queemborasimilaresàlignina,
apresentam propriedades químicas diferentes. O mesmo trabalho também evidenciou a presença de
polissacarídeosnasguarnições.Morietal.(1983)relatamnãosóapresençadeligninacomotambémade
polissacarídeosemAlbiziajulibrissineRobiniapseudoacacia.
Muitostrabalhosconcordamcomapresençadeligninaoudecompostosfenólicosnasguarnições,
porém Ranjani & Krishnamurthy (1988), estudando 10 gêneros de Caesalpinia, grupo do qual faz parte a
espécieaquiestudada,verificaramqueasguarniçõesnãosãolignificadas,mascompostasprincipalmente
por polissacarídeos carboxilados, como pectinas. Segundo Castro (1991), que analisou 14 espécies de

Prosopis,asguarniçõessãoprotuberânciasdeparedesecundáriarecobertasporumacamadaeletrodensa
de polissacarídeos do tipo pectina e hemicelulose, estando ausente a lignina Essa camada eletrodensa,
mencionadaporCastro(1991),éobservadanestetrabalhorecobrindoasguarnições.
Aspontoaçõesguarnecidasforamregistradasemváriasfamíliasdeangiospermas,sendoumcaráter
constante,quandopresente.OvalortaxonômicodessecaráterfoiavaliadoporBailey(1933),naanálisede
152 famílias, onde 25 possuem pontoações guarnecidas e em apenas quatro delas esse caráter é
inconstante,podendoestarpresentesouausente.
Metcalfe & Chalk (1983) descreveram a ocorrência de pontoações guarnecidas em 40 famílias e
Carlquist(1988),em46famílias.Jansenetal.(2001),estudandoapresençaeaimportânciadaspontoações
guarnecidasnasistemáticadaseudicotiledôneas,observaramqueestascaracterizamasordensMyrtalese
Gentianales sensu APG, além de várias famílias, incluindo Malpighiaceae, Polygonaceae, Brassicaceae e
muitasdasespéciesdeFabaceae(Leguminosae).
Em Leguminosae, as pontoações guarnecidas não estão presentes em Bauhinia (Ranjani &
Krishnamurthy 1988, Nair & Mohan Ram 1989, Jansen et al. 1998). Grupos da tribo Cassieae e da tribo
Cercideae, pertencentes à subfamília Caesalpinoideae, não possuem guarnições, segundo Jansen et al.
(1998).Nanovafilogeniabaseadanogene trnLdeCaesalpinoideae(Bruneauetal.2001),aspontoações
guarnecidassurgiramduasvezesnafamília,umanogrupoDetarieae s.l.,eoutranogrupoqueincluioque
restou de Caesalpinoideae, incluindo as demais espécies da tribo Cassieae e a tribo Caesalpinieae,
MimosoideaeePapilionoideae(Wojciechowski2003).
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Háumafortecorrelaçãoentreapresençadapontoaçãoguarnecidaeotipodeplacadeperfuração,
vistoquetodasasespéciesquepossuemguarniçõespossuemplacadeperfuraçãosimplesemoposiçãoà
menor quantidade de guarnições em vasos com placas escalariformes (Jansen et al. 2003, 2004). As
pontoações têm um papel importante no fluxo de água, onde as guarnições preenchem a câmara da
pontoaçãoeprevinemadistorçãodamembranadapontoaçãoemrespostaàdiferençadepressãoentreo
vasoembolizadoeovasofuncional(Zweypfenning1978,Choatetal.2003).Asguarniçõeslimitamoespaço
noqualamembranadapontoaçãopodesedistenderemrelaçãoaocentrodacâmara,eissoimpedequeos
poros da membrana aumentem pelo distanciamento das microfibrilas, reduzindo a probabilidade da
passagemdebolhasdeumvasoparaooutro(Choatetal.2004).Porém,obenefíciodasguarniçõespode
estar comprometido pelo acréscimo na resistência do fluxo (Sperry 2003). Grupos com pontoações
guarnecidas,comoGentianales,possuemvasoscomdiâmetrotangencialmenorqueoutros,comoMyrtales
e Leguminosae. Neste caso, estes possuem guarnições menos elaboradas e não ramificadas, que
possivelmentecompensamomenorfluxopelosvasos.
Alguns trabalhos relatam a ocorrência das guarnições em ambientes com algum estresse hídrico.
Lindorf(1994)observou,numestudorealizadocom19espéciesnaVenezuela,apresençadepontoações
guarnecidas em um maior número de espécies provenientes de uma floresta seca em relação ao de uma
florestaúmida.
As guarnições em Copaifera langsdorffii foram observadas em microscopia de luz, tanto em
espécimes de floresta quanto de cerradão, por Marcati et al. (2001). Já Lima (2006) analisou, em
microscopia eletrônica de varredura, as guarnições das pontoações intervasculares de Enterolobium

contortisiliquum,emespécimesdacaatingaedamata,masnãoobservounenhumadiferençaentreosdois
ambientes.
Resultados similares aos de Lindorf (194), mencionados acima, foram obtidos por Alves (1997). A
autora,naanálisedaanatomiadolenhodeespéciesdaflorabrasileiraemdiferentesambientes,observou
umatendênciaemrelaçãoàocorrênciadapontoaçãoguarnecidanãoestarassociadaaoclimaequatoriale
superúmido,reforçandoarelaçãopositivadapontoaçãoguarnecidacomambientessecos.Aspontoações
guarnecidasocorremnumaaltafreqüêncianacaatinga,em50%dasespéciesanalisadas,enquantoqueem
florestaombrófilamistaocorreem38,9%dasespécies.
Noestudodoefeitodapoluiçãoatmosféricaem Tibouchina pulchra,porMazzoniͲViveiros(2000),
foi observada a perda das guarnições nas pontoações e na parede interna dos elementos de vaso, em
resposta ao estresse causado pela poluição, antes que outros sintomas visíveis fossem detectados. Esse
caráterdeperdadasguarniçõesfoipropostopelaautoracomoumacaracterísticabioindicadora.
Nestetrabalho,observamosqueasguarniçõessãoramificadaseestãopresentesdeformasimilar
na abertura externa das pontoações areoladas dos elementos de vaso dos espécimes das três áreas
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analisadas.Entretanto,asguarniçõesdaaberturainternaedaparedeinternaaoredordaaberturainterna,
variamnosespécimesdeacordocomaregiãodeorigem.Assim,umamaiorconcentraçãodeguarnições,
que se apresentam ramificadas, é observada nas amostras de Caesalpinia echinata provenientes de Mogi
Guaçu, SP, e de Campo Grande, MS, onde há um período prolongado de estresse hídrico. Nestas duas
regiõesháumperíodosecodequatroaseismeses.Enquantoqueasguarniçõescurtasepoucoramificadas
sãoobservadasnasamostrasprovenientesdeIlhéus,BA,queapresentaoperíodoseco,quandopresente,
de no máximo dois meses de duração. PercebeͲse assim, uma relação positiva entre uma maior
concentraçãodeguarniçõescomumambientemaisseco.Taisdadosdãosuporteàtendênciapositivana
relaçãodapresençadeguarniçõesemambientessecosencontradaporAlves(1997).Amaiorconcentração
deguarniçõesramificadasdaaberturainternadapontoaçãoedaparedeinternadeelementodevaso,em

Caesalpinia echinata, das regiões com períodos de seca mais prolongado, auxiliariam no impedimento da
distensãodamembranadapontoação,conferindoumamaiorresistênciaparaquebolhasdearalcancema
câmara da pontoação, reduzindo a possibilidade de passagem das bolhas para outro vaso, como o
mencionadoporChoatetal.(2004).
Pouco ainda se sabe sobre as guarnições quanto a sua origem e desenvolvimento. Jansen et al.
(2001)sugeremquesurgiramváriasvezesduranteaevolução.Maisestudossobreapresençadessecaráter
e sua ontogenia podem ajudar a esclarecer essas questões, juntamente com estudos sobre a sua
composiçãoquímica,queaindaébastanteinexplorado,paraosgrandesgruposenasdiferentesespécies.
Essasomatóriadeinformaçõescontribuiráparaoconhecimentodesuafunçãoedaevoluçãodessecaráter
nasangiospermas.
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Fig. 1Ͳ5. 1Ͳ4. Microscopia de luz. 1. Secção transversal. Xilema em diferenciação (Xd), elementos de
vasos recémͲformados somente com parede primária (V1), com a parede secundária com a parede
secundaria já depositada, em diferenciação (V2) e diferenciados (V).  2. Secção radial. Elementos de
vasos recémͲformados em diferenciação (V1), e outros completamente diferenciados (V). 3. Vaso
diferenciado com pontoações areoladas. 4.Detalhedaspontoações areoladas e alternas, guarnições
observadas como pequenas projeções (setas). 5. Microscopia eletrônica de varredura. Detalhe das
guarniçõesnapontoação areolada.Barra:1Ͳ3=70µm;4=10µm;5=1µm.
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Fig. 6Ͳ13. Microscopia eletrônica de transmissão. 6Ͳ11. Elemento de vaso em diferenciação. 6.
Pontoações entre um elemento de vaso e duas células parenquimáticas. 7. Observe o citoplasma
periféricodenso.8.Detalhedocanaldapontoação doelementodevaso(C),commitocôndria(Mi)e
vesículas. Não são observadas guarnições. Estágios seqüenciais da formação das guarnições. 9.
Vesículas(Ve)nocanal(C)enacâmaradapontoação (Ca)empontoações intervasculares.10.Estágio
inicial da formação das guarnições onde vesículas são aderidas na parede da câmara da pontoação
(seta).  11. Guarnições formadas antes da hidrólise celular. 12. Guarnições formadas. 13. Detalhe da
camadaelétrondensaquerevesteasguarnições.Barra:6=8µm;7=4µm;8,11=1,5µm;9=1,2µm;
10,12=1,0µm;13=0,5µm.Mp:membranadapontoação;P2:paredesecundaria;Va:vacúolo.
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Fig.14Ͳ19.14Ͳ17.AmostrasdeCampoGrande,MS.14.Elementosdevasoemdiferenciação,observea
abertura externadas pontoações sem guarnições. 15.Parede interna dos ele elementos de vaso em
diferenciação.16Ͳ17.Pontoações diferenciadascomasguarnições.16.Vistadaparedeinternadovaso.
17. Vista externa. 18. Parede  interna do elemento de vaso de amostra coletada em Ilhéus, BA. 19.
ParedeinternadoelementodevasodeamostracoletadaemMogiGuaçu,SP.Barra:14=15µm;15=
6,0µm;16=3,0µm;17=4,0µm;18Ͳ19=2,0µm.
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ANATOMIADOLENHODEPAUͲBRASIL
(CAESALPINIAECHINATA,LEGUMINOSAE)EMDIFERENTESAMBIENTES
RESUMO
A madeira de pauͲbrasil foi intensamente explorada desde o descobrimento do Brasil, primeiro para a extração de
corantes, e posteriormente para a confecção de instrumentos musicais, principalmente arcos de instrumentos de
corda.ForamanalisadasamostraspauͲbrasilprovenientesdonordesteesudestedopaís,deindivíduosplantados,com
idadessemelhantes.Estetrabalhotemcomoobjetivocompararamadeiradessasduaspopulações.Paraissoforam
retiradas, através de método não destrutivo, amostras de cinco indivíduos de cada área de coleta. As principais
diferençasobservadasforam:ainconstantepresençadascamadasdecrescimento,maiornúmerodevasossolitários
nosindivíduosprovenientedonordeste,assimcomomaiorquantidadedeconfluênciasnoparênquimaparatraqueal.
Aestratificaçãodosraiosfoiumcaráterquepredominounosindivíduosdonordeste,porém,tambémestápresente
nos indivíduos do sudeste. Quanto aos dados quantitativos, foram analisados estatisticamente, através de teste t e
teste U, os seguintes parâmetros: diâmetro tangencial do vaso, relação entre diâmetro e comprimento do vaso,
freqüência de vaso por mm2 e espessura da parede da fibra. Todos estes parâmetros analisados apresentaramͲse
significativamentediferentes.Comrelaçãoaoutros,entretanto,comocomprimentoderaios,emboraasamostrasda
regiãonordesteapresentemumatendênciaaseremmaislargosqueamostrasdaregiãosudeste,estatisticamentenão
hádiferenças.Estetrabalhotrazinformaçõessobreasimilaridadedemadeirasde Caesalpinia echinataplantadasfora
doseuambientenatural,contribuindoassimcomummelhorconhecimentoparaoseuuso.

PalavrasͲchave:pauͲbrasil,Caesalpiniaechinata,anatomiadamadeira,anatomiaecológicadolenho

ABSTRACT
The wood of Pernambuco wood intensely was exploited since the discovery of Brazil, first for the extraction of
pigments,andlaterfortheconfectionofmusicalinstruments,mainlybowsforstringinstruments.Pernambucwood
samples, proceeding from Northeastern and Southeastern of Brazil, from plantations of trees with similar ages had
been analyzed here. This work aims to compare the wood of these two populations. For that samples of five
individuals had been collected through a non destructive method, of each area. The main differences were the
presenceofthegrowthlayers,greaternumberofsolitaryvesselsintheindividualsfromtheNortheastern,aswellas
largeramountsofconfluencesinparatrachealparenchyma.Raysstratificationispredominantinindividualsfromthe
Northeastern,however,alsopresentinindividualsfromtheSoutheastern.Regardingquantitativedata,thefollowing
parameters were analyzed statistically through t test and U test: vessel tangential diameter, ratio between vessel
diameterandlength,vesselsfrequencypermm 2andfiberwallthickness.Alltheparametersweresignificantdifferent.
Regardingothers,however,aswidthofrays,samplesfromtheNortheasternhaveatrendtobewiderthansamplesof
the Southeastern region, however not statistically different. This work brings information on the similarity of
secondaryxylemofplantedPernambucowoodoutofitsnaturalhabitat,thuscontributingtoabetterknowledgefor
itsuse.
KeyͲwords:pernambucowood,Caesalpiniaechinata,woodanatomy,ecologicalwoodanatomy

 57


ErikaAmanoCapituloIV

INTRODUÇÃO

A madeira de pauͲbrasil (Caesalpinia echinata Lam., Leguminosae) foi intensamente explorada
desdeodescobrimentodoBrasil,inicialmenteparaaextraçãodecorante.ApopularizaçãodopauͲbrasilna
Europa,apartirdoséculoXVI,deveuͲseprincipalmenteàsvariadasmatrizesobtidasdeseuspigmentos,e
não tanto à qualidade de sua pigmentação. Pelo tratamento ácido com vinagre ou fermento, os artesãos
obtinham tons de vermelho, e através de sua alcalinização com cinzas, eram gerados os tons arroxeados
(Rezende et al. 2004). SabeͲse que a brasilina (C16H14O5), o corante presente na madeira do pauͲbrasil,
precursordabrasileína,assumeacoloraçãovermelhoͲcoralapósoxidação(Mainierietal.1983).
Posteriormente, a madeira de pauͲbrasil começou a ser explorada para a confecção de
instrumentos musicais, principalmente arcos de instrumentos de corda, sendo extensivamente procurada
no exterior, por apresentar as características ideais de ressonância, densidade, durabilidade, beleza,
extensãodacurvatura,dopeso,daespessuraedepreciosasqualidadestonais,tornandoͲainsubstituívelna
confecçãodosarcosdeviolino(Bueno2002,Angyalossyetal2005).
Apesardoconsensoentreprodutores,dequeopauͲbrasiléamelhormadeiraparaafabricaçãode
arcos (Matsunaga et al. 1996), Wegst, em 2006, estudando madeiras usadas em instrumento musicais,
questionaoporquêdamadeiradepauͲbrasilserapreferidaemrelaçãoaoutrasespécies.Relacionandoa
velocidade de propagação do som, o coeficiente de radiação do som, e a densidade, entre outros
parâmetros,oautorobservouqueamadeiradepauͲbrasilpreenchetodososrequisitosnecessáriosparaa
confecçãodearcosdeviolino,apresentandoosparâmetrosideais.
A denominação vulgar de “pauͲbrasil”, segundo Mainieri (1960), engloba, na verdade, quatro
gêneros diferentes de plantas produtoras de madeira duras e pesadas, reunindo, erroneamente sob o
mesmonome,madeirasqueapresentamcoloraçãoavermelhadaquandorecémcortada,asaber:Brosimum

paraense (Moraceae), Colubrina rufa e Rhamnidium glabrum (Rhamnaceae) e três espécies de Sickingia
(Rubiaceae).
NoperíodododescobrimentodoBrasil,opauͲbrasileraabundantenacostabrasileira,ocorrendo
desdeoRioGrandedoNorteatéoRiodeJaneiro,emregiõestropicaisesubtropicais(Aguiar&Pinho1996).
Atualmente, não se tem informações precisas acerca da distribuição nem do tamanho das populações
remanescentes (Bueno 2002). Segundo o autor, algumas áreas foram confirmadas nos últimos 20 anos,
sendoelasconcentradasnosestadosdePernambuco,suldaBahiaenoRiodeJaneiro.
DeacordocomLewis(1998), Caesalpiniaechinata nãoapresentatáxonsinfraͲespecíficos,embora
muitaspopulaçõesmostremdiferençasmarcantesnotamanhoenaformadosfolíolos,nacordamadeirae
no hábito. Três diferentes morfotipos de C. echinata estão sendo estudados por especialistas brasileiros
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(AndreAmorim,comunicaçãopessoal)enofuturotalvezaespéciepossasersubdivididaemsubespéciesou
variedades. O primeiro morfotipo, o mais comum, apresenta comparativamente os menores folíolos e o
cerne de coloração alaranjada, sendo encontrado em muitas localidades ao longo da costa brasileira. O
segundo difere pouco do primeiro, apresentando, contudo, folíolos um pouco maiores e cerne com
coloração laranja avermelhado. Deste morfotipo são conhecidos apenas representantes cultivados nos
EstadosdoRiodeJaneiroeEspíritoSanto.Oterceiromorfotipoapresentafolíolosmuitograndesecerne
vermelho escuro, sendo encontrados naturalmente, até o momento, apenas em uma localidade na Bahia
(Lewis1998).
Opresenteestudotemcomoobjetivocompararindivíduosplantadosnumbosqueexperimentale
numa plantação na sua área de ocorrência natural, visando ampliar o conhecimento do primeiro descrito
acima, em diferentes ambientes. Abordando a similaridade ou diferenças, quantitativas e qualitativas,
dessasmadeiraspodeͲseavaliarousodestas,emsubstituiçãoaosespécimesnativosremanescentes.

MATERIALEMÉTODOS

As áreas de estudo desse trabalho foram a Estação Experimental do Instituto de Botânica da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (22°15’02”S/47°09’29”W, altitude de
aproximadamentede640metros),localizadoemMogiGuaçu,noestadodeSãoPaulo,regiãosudestedo
país,eaFazendaAlegria(14°47’42”S/39°09’55”W,a50metrosdealtitude),localizadaemIlhéus,noestado
daBahia,regiãonordestedopaís. 
Os dados climáticos foram fornecidos pela Estação Experimental de Mogi Guaçu do Instituto
FlorestaldoEstadodeSãoPaulo(Fig.1),epeloDepartamentodeClimatologiadoCentrodePesquisasdo
Cacau (CEPEC)ͲComissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) de Ilhéus, BA (Fig. 2). Para a
confecção do diagrama climático foram utilizados os dados de temperatura e pluviosidade da referida
estação. O diagrama foi confeccionado de acordo com a metodologia de Walter & Lieth (1960), para a
análisedoregimehídricodasduasáreas.
Foram realizadas coletas de cinco espécimes de cada região (Tabela 1) e, devido às restrições de
coleta,porsetratardeumaespécieemextinção,utilizouͲseummétodonãoͲdestrutivoparaaretiradadas
amostras (Amano & Angyalossy submetido), que consiste no uso de uma furadeira sem fio, martelo e
formão,oquelimitouoestudoeaanálisesomentedoalburno.Foramanalisadasaqui,amostraspauͲbrasil,
provenientesdonordesteesudestedopaís,deindivíduosplantadoscomidadessemelhantes.
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Apósacoleta,omaterialfoiimediatamentefixadoemFAA(Berlyn&Miksche1976)eemsolução
de Karnovsky (Karnovsky 1965), e colocado no dissecador à vácuo por aproximadamente 30 dias. Após a
fixação,asamostrasforamlavadasemáguacorrenteporváriashoras.
Amostras,previamenteamolecidas,foramseccionadascomaproximadamente15Pmdeespessura,
emmicrótomodedeslizeLeicaSM2000R(LeicaMicrosystem,Alemanha).Assecçõesforamposteriormente,
clarificadasemáguasanitária50%ecoradascomsafranina1%emetanol50%eazuldeastra1%emetanol
50% (Buckatsch 1972, modificado). Todos as secções foram desidratados em série etanólica e acetato de
butila,emontadasemlâminaspermanentescomresinasintética:BálsamodoCanadáouEntellan®.
Para a verificação da composição dos cristais, foi utilizada a metodologia citada por Chamberlain
(1932),eparadissociaçãodoselementoscelulares,adotouͲseametodologiacitadaporFranklin(1945).O
materialmaceradoreferenteaoxilemafoicoradocomsafranina1%emetanol50%.
As descrições anatômicas do xilema seguiram a terminologia recomendada pela Associação
Internacional dos Anatomistas de Madeira (IAWA Committe 1989). A análise quantitativa dos elementos
celularesdoxilemafoirealizadacomoauxíliodoequipamentodedigitalizaçãoacopladoaomicroscópioeo
programa KS100ͲZeis (Carl Zeiss MicroImaging Inc, Alemanha). Foram realizadas 30 medições de cada
parâmetro. Os resultados das biometrias são apresentados da seguinte forma: (valor mínimo) Ͳ média –
(valormáximo)rdesviopadrão.ParaaanáliseestatísticafoiutilizadooprogramaSystatSystatSoftwareInc.
(Califórnia,EstadosUnidos),ondeforamrealizadosostestedeTukey(t),usadoparadadosparamétricoseo
testedeMannͲWhitney(U),paradadosnãoparamétricos.
As características importantes do material foram registradas em fotomicroscópio Leica DMLB
acopladoaequipamentodigitaldecapturadeimagemLeicaDFC320(LeicaMicrosystem,Alemanha).

Tabela1.Relaçãodosindivíduosutilizadospararetiradadeamostrasde Caesalpiniaechinatacoletadosem
Ilhéus(Bahia)eemMogiGuaçu(SãoPaulo).

DAP(cm)
Altura(m)
local
nodoindivíduo
Ilhéus,BA
I1
68
25
Ilhéus,BA
I2
55
22
Ilhéus,BA
I3
72
28
Ilhéus,BA
I4
48
22
Ilhéus,BA
I5
52
20
MogiGuaçu,SP
M1
14
7
MogiGuaçu,SP
M2
16
9
MogiGuaçu,SP
M3
16
8
MogiGuaçu,SP
M4
28
10
MogiGuaçu,SP
M5
16
9
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RESULTADOS

DADOSQUALITATIVOS
As características anatômicas mais importantes de Caesalpinia echinata estão sumarizadas na
Tabela2.
AcamadadecrescimentonãoéumacaracterísticaconstantenasamostrasdeCaesalpiniaechinata,
estando presente em alguns espécimes (Fig. 3Ͳ6, Tabela 2). Foi observada em quatro espécimes de São
PauloeemumdaBahia,sendocaracterizadapeloparênquimaapotraquealmarginal,geralmentecom1a2
célulasdelargura(Fig.4,6),podendotertrêsemalgunscasos(Fig.3,5).
Vasospoucovisíveisaolhonu,porosidadedifusa,solitáriosemúltiplosdedois,oumais(Fig.7Ͳ12,
Tabela2),raramentecommaisdecinco.AsamostrasdaIlhéus(BA)possuemvasosgeralmentesolitáriose
múltiplosdedoisatrês(Fig.7Ͳ9),jáasamostrasdeMogiGuaçu(SP),possuemvasossolitários,múltiplosde
doisemúltiplosdemaisdetrês,distribuídosigualmente(Fig.10Ͳ12).Possuemplacadeperfuraçãosimples
(Fig. 27Ͳ31), geralmente transversais, ou levemente inclinadas, podendo apresentar apêndices curto (Fig.
27,29)oulongo(Fig.30)emumadasextremidades.Foramobservadosvasoscegos,apresentandoplacade
perfuraçãoemumasóextremidadeeaoutraextremidade,afilada,semplacadeperfuração(Fig.29).
As pontoações intervasculares são alternas nas amostras coletadas em ambas as regiões, são
arredondadas,apresentandoguarnições.AspontoaçõesraioͲvascularessãosimilaresàsintervasculares.
Oparênquimaaxial,alémdoapotraquealmarginaleventualmentepresente,édotipoparatraqueal
e varia nos espécimes de acordo com a região (Tabela 2). Nas amostras de Ilhéus (BA) predomina o
parênquimaaliforme(Fig.9),formandoconfluênciasquepodemsercurtas(Fig.8)oulongascomatéoito
células de largura (Fig. 7).  Nos espécimes de Mogi Guaçu (SP), o parênquima é predominantemente
vasicêntrico (Fig. 11Ͳ12), ou vasicêntrico a aliforme (Fig. 10), podendo formar pequenas confluências (Fig.
10Ͳ12). Formado por séries de duas células ou quatro células; quando são em número de quatro células,
cada célula tem a metade do comprimento da célula axial na série de duas células, formando, portanto,
sériesdemesmocomprimento(Fig.32,34).
Raios homogêneos, compostos por células procumbentes (Fig. 13Ͳ19). Com duas a três células de
largura, raros com quatro nos espécimes de Ilhéus (BA) (Fig. 13Ͳ15); predominantemente bisseriados nas
amostras de Mogi Guaçu (SP) (Fig. 16Ͳ18). A estratificação é observada principalmente nas amostras de
Ilhéus(Fig.13Ͳ15,Tabela2),eemduasamostrasdeMogiGuaçu(Fig.18.,Tabela2).Osdemaisespécimes
apresentamraiosnãoestratificados(Fig.16Ͳ17).
Fibraslibriformesdeparedesespessasamuitoespessas(Fig.7Ͳ12).Foramobservadasfibrascurtas
(Fig.33Ͳ35),quepodempossuirapenasumadasporçõesterminaisafiladas(Fig.33,35).
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Cristaisprismáticosestãopresentesemtodasasamostrasanalisadas,principalmenteemsériesdo
parênquimaaxial,mastambémemalgumascélulasradiais.Noparênquimaaxialestãopresentesemcélulas
subdivididas formando séries longas (Fig. 22, 24, 26) ou curtas (Fig. 33Ͳ34, 36); variam em quantidade de
acordocomaregião:abundantesnasamostrascoletasemIlhéus(BA)(Fig.25Ͳ26)emenosfreqüentesnas
amostras coletadas em Mogi Guaçu (SP) (Fig. 23Ͳ24). Nos raios são observadas nas células quadradas,
localizadas tanto na margem do raio como no corpo (Fig. 20Ͳ21), e eventualmente em células
procumbentes.
Foramobservadascélulasparenquimáticascomcrescimentointrusivo(Fig.37),chegandoaformar
cavidadeintrusiva(Fig.38),assimcomocélulasdisjuntivascomprojeçõescurtas(Fig.39).

DADOSQUANTITATIVOS

As médias, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos valores obtidos pelas medições e
contagens estão apresentadas nas Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5. E a comparação entre as análises
estatísticas teste t e teste U, estão na Tabela 6. Os dois tipos de teste não apresentaram diferenças no
resultadodasanálises,parâmetroscomesemdiferençasignificativa.
A Tabela 3 apresenta os dados referentes aos elementos de vaso, como: diâmetro tangencial,
comprimento,relaçãodiâmetroͲcomprimento,diâmetrodapontoaçãointervascularefreqüênciadevasos
por milímetro quadrado. Os parâmetros, diâmetro do elemento de vaso (Fig. 40), a relação diâmetroͲ
comprimento (Fig. 42) e a freqüência de vasos por milímetro quadrado (Fig. 44) apresentaram diferença
significativaentreasamostrasdeIlhéus(BA)eMogiGuaçu(SP)(Tabela6).NasamostrasdeIlhéusosvasos
são maiorese menos freqüentes. O comprimento dos vasos é similar entre as amostras das duas regiões
(Fig. 41), entretanto os valores do diâmetro tangencial fazem com que a relação diâmetroͲcomprimento
(Fig. 42) também seja significativamente. O diâmetro das pontoações intervasculares é similar entre as
amostrasdasduasregiões(fig.43).
NaTabela4estãoosdadosreferentesàlargura,alturaefreqüênciadosraios.Ostrêsparâmetros
nãoapresentaramdiferençasestatisticamentesignificativasnasamostrasdasduasregiõesͲMogiGuaçue
Ilhéus(Fig.47Ͳ49,Tabela6).Entretanto,apesardalarguradosraios,tantoemnúmerodecélulascomoem
micrômetros,nãoapresentaremdiferençasestatisticamentesignificativas,observaͲsenosgráficos(Fig.45Ͳ
46)umatendênciaderaiosmaislargosnasamostrasdeIlhéus,BA.
OsdadosreferentesàsfibrasestãonaTabela5.Somenteoparâmetroespessuradaparede(Fig.50,Tabela
6) apresenta diferença estatisticamente significativa entre os espécimes de Mogi Guaçu e Ilhéus.
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Entretanto,aoseanalisarodiâmetrodolumedafibraeseucomprimento,respectivamentenasfiguras51e
52,observaͲseumatendênciaparavaloresmaioresnasamostrasdeIlhéus(BA).

DISCUSSÃO

As características anatômicas observadas estão de acordo com o mencionado por (Mainieri 1960;
Mainieri et al. 1983; Détienne & Jacquet 1983; Richter 1988; Longhi 2005; Angyalossy et al. 2005). No
entanto, houve algumas variações entre as amostras provenientes das duas áreas, e mesmo entre os
espécimes de uma mesma região. Tais características provavelmente estão relacionadas às condições
ambientaiseindividuais.
As camadas de crescimento em pauͲbrasil se mostraram inconstantes nos indivíduos analisados,
estandopresentesnamaioriadasamostrascoletadasemIlhéus(BA),egeralmenteausentesnasamostras
coletadas em Mogi Guaçu (SP). Longui (2005) também relata essa variação de presença e ausência de
camadas na espécie. Quando presentes, estão delimitadas por parênquima marginal, em linhas oufaixas,
como já observada por outros autores, como Mainieri (1960), que as descreveu como pouco visíveis,
enquantoRichter(1988)eSmith(1994)mencionamquesãodistintas.Smith(1994)aindaacrescentaquea
camadaétambémdelimitadaporumafaixacompostaporváriasfibrasdeparedesmaisespessaselumede
menordiâmetro.SegundoSmithetal.(1997),ascamadasdecrescimentoempauͲbrasilsãoanuais.
Camadas de crescimento foram observadas por diversos autores em espécies tropicais, e sabeͲse
que podem ser formadas em períodos de estresse, como por exemplo o estresse hídrico, tanto por
alagamento ou por déficit hídrico no solo (Worbes 1995). Segundo esse autor, um período de dois a três
mesescomprecipitaçãomenorque60mm,propiciaaformaçãodeumacamadadecrescimentoanual.O
estudodeAlves&AngyalossyͲAlfonso(2000),com491espéciesarbóreasdaflorabrasileira,demonstroua
presença de camadas de crescimento, em 48% delas. Marcati et al. (2006) demonstraram a presença de
diferentes tipos de camadas de crescimento em espécies do cerrado. Das 41 espécies estudadas pelas
autoras,ascamadasestavamausentesemapenas6%dasespécies,erelacionandocomocomportamento
fenológico, observaram que espécies sempreͲverdes e decíduas e semiͲdecíduas têm proporção de
presençaeausênciadecamadasdecrescimentosimilares.
Osvasostêmarranjodifuso,com50%devasossolitárioseumafreqüênciamaiornasamostrasde
Ilhéus. Esses dados são similares aos encontrados por Lima (2006) para a espécie Enterolobium

contortisiliquum, onde amostras provenientes da região Sul do país possuem vasos múltiplos em maior
quantidadedoqueemamostrasdaregiãoNordeste.
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OmaiordiâmetrotangencialdosvasosfoiobservadonasamostrasdepauͲbrasilcoletadasnaBahia,
ondeoclimaéquenteeúmido,semumperíododesecaanualoucomumperíodosecodenomáximodois
meses.OsvasosdasamostrasdeMogiGuaçuapresentammenordiâmetroeoclimanaregiãocaracterizaͲ
se por apresentar um período anual seco e frio. Os vasos maiores observados nos espécimes de Ilhéus
promovem uma maior eficiência na condução da água, porém os vasos mais freqüentes e de menor
diâmetro são mais seguros em relação à embolia. ShuͲmin et al. (2207) observou em quatro espécies de
leguminosasdeumazonaárida,vasosmuitoestreitos(20Ͳ44µm)ecomumafreqüênciamuitoalta(79Ͳ122
pormm2).
SegundoZimmermann(1982),vasosdemenordiâmetroecurtossãomaissegurosnaconduçãoda
água,enquantoquevasosdemaiordiâmetroelongossãomaiseficientes.Nãohádiferençassignificativas
nos valores de comprimento dos elementos de vaso entre as amostras de Mogi Guaçu e Ilhéus aqui
estudadas. Porém os vasos das amostras de Mogi Guaçu são mais estreitos, o que corrobora com o
observadonaliteratura(Graaff&Baas1974;Baasetal.1983;Dickison&Phend1985;AguilarͲRodríguezet
al. 2006), onde esta característica está ligada ao fato da região possuir um período seco de seis meses,
maiorqueemIlhéus,ondetemaduraçãodedoismeses.Outracaracterística,emrelaçãoàsegurançada
conduçãodeágua,éamaiorquantidadedevasosmúltiplosnasamostrasdeMogiGuaçu.SegundoAlves&
AngyalossyͲAlfonso(2000),aformaçãodegruposdevasospodeserentendidacomoumaestratégiapara
aumentar a segurança na condução hidráulica durante períodos de seca, pois promovem caminhos
alternativos para o transporte da água no xilema, em casos de ocorrência de embolismo (Zimmermann,
1983).
Pontoaçõesintervascularesalternasedecontornoarredondadosãocomunsaváriosgruposdentro
da família Leguminosae. Não foram observadas diferenças significativas no diâmetro da pontoação nas
amostrasdeIlhéusemrelaçãoàsamostrasdeMogiGuaçu.Marcatietal.(2001)comparandoamostrasde

Copaifera langsdorffii em floresta e cerradão, observaram que as pontoações são maiores na floresta,
porémmencionamqueparamuitospesquisadores,essecaráteréconsideradoconservativoparaaespécie,
o gênero ou mesmo a família e a ordem. As guarnições estão presentes em uma parte do grupo
Leguminosae (Jansen et al. 2001), estando presentes em pauͲbrasil. As diferenças entre as espécies, de
acordo com as regiões coletadas, estão citadas no Capítulo III. Muitos autores relacionam a presença de
pontoações guarnecidas com estresse hídrico, em ambientes que possuem período seco (Carlquist 1982,
1988;Machadoetal.1997;Alves&AngyalossyͲAlfonso2000).
Em geral, Leguminosae possuem placas de perfuração simples (Metcalfe & Chalk 1950). Segundo
Alves & AngyalossyͲAlfonso (2000), 95% das espécies estudadas na flora brasileira possuem placas de
perfuraçãosimples,consideradasmaiseficientesquandoofluxodeáguaémaior(Wheeler&Baas1991).
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Oparênquimaaxialapresentoutambémumavariaçãoemquantidadeentre asamostrasdeMogi
Guaçu e Ilhéus, o que comprova o já mencionado por Angyalossy et al. (2005) em pauͲbrasil, onde as
autoras correlacionam a latitude e os fatores climáticos com as características do parênquima axial. O
parênquimaaxialestápresenteemmaiorquantidadecomamenorlatitude,caracterizadopeloparênquima
aliformeconfluente,àsvezesformandolongasconfluências,comoobservadonasamostrasdeIlhéus.Eo
parênquimaaxialmaisescassoestárelacionadoaambientesmaissecosedemaiorlatitude,comoemMogi
Guaçu,ondeosespécimesapresentaramparênquimaformandocurtasconfluências.
SegundoWheeler&Baas(1991),oparênquimaparatraquealémaiscomumemespéciesderegiões
tropicaisdoqueemespéciesderegiõestemperadas.Arelaçãodiretadaabundânciadoparênquimacom
latitudes menores também foi observada para espécies tropicais por outros autores (Baas 1973; Baas &
Zhang1986;Baas&Schweingruber1987;Alves&AngyalossyͲAlfonso2002).
Quanto ao parênquima radial, os espécimes apresentaram algumas diferenças qualitativas e
quantitativas.AestratificaçãodosraiosempauͲbrasilfoiobservadapormuitosautores,poréminconstante
ouirregular(Mainieri1960;Mainieri etal.1983;Smith1994;Longui2005;Angyalossyetal.2005). Neste
trabalho, essa variação também Foi observada, tanto nos indivíduos coletados em Ilhéus como em Mogi
Guaçu,apresentaramraiosestratificadosenãoestratificados.
A estratificação é bastante utilizada na identificação de madeiras e está presente em diversos
grupos, o que sugere que tenha surgido varias vezes na evolução. Entretanto, a sua presença tende a
caracterizar certos grupos, como as Malvales e muitas das Berberidales (Calrquist, 1988). A presença de
raios estratificados não é constante, nem entre espécimes da mesma área, embora presentes em quatro
indivíduosdeIlhéus,eemumindivíduodeMogiGuaçu,oqueindicariaumatendênciadasuapresençaem
deindivíduosdepauͲbrasilemlatitudesmenoresouambientesmaisúmidos.
AsamostrasdeMogiGuaçupossuemraioscomumaaduascélulasdelargura,eemIlhéus,detrêsa
quatro. Embora a largura dos raios entre as duas áreas não seja estatisticamente significativa, há a
tendênciadeseremmaislargosnasamostrasdeIlhéus.Lima(2006)nãoobservouvariaçãonalargurado
raiodeEnterolobiumcontortisiliquumentreindivíduoscoletadosnoestadodaParaíbaeRioGrandedoSul.
Alves (1997) e Alves & AngyalossyͲAlfonso (2002), que encontraram relação de raios mais estreitos com
menoreslatitudes,analisaramváriasespéciesenãoavariaçãoemumamesmaespécie.Maistrabalhossão
necessáriossobreestequesito.
Asfibrassãolibriformes,comparedesmaisespessasnosespécimesdeMogiGuaçu,osedeveao
ambiente mais seco, corroborando BarajasͲMorales (1985), que verificam o mesmo, comparando uma
floresta úmida e uma seca, observando que as espécies de floresta seca tinham fibras com paredes mais
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espessas. Tais resultados foram similares aos encontrados por Lima (2006) e Alves & AngyalossyͲAlfonso
(2002).
ApresençadecristaisnafamíliaLeguminosaefoiobservadaporGomes&Muñiz(1986),Gourlay&
Grime(1994),Ceccantini(1996),Luchi(1998),Marcatietal.(2001),Longui(2005).Emdiferentesambientes
estes podem ocorrem em diversos tipos celulares. Os cristais podem ser características suficientes para a
identificaçãodemadeira(Evert2006),comojámencionadoporChattaway(1955),deacordocomtipoea
localizaçãonotecido.
Ascélulascristalíferasestãopresentesnasamostrasdeambasasregiões,porém,maisabundantes
nas amostras de Ilhéus. A ocorrência de maior quantidade de cristais em menores latitudes também foi
observada em Ilex (Baas 1973), Acacia melanoxylon (Wilkins & Papassotiriou 1989) e Enterolobium

contortisiliquum(Lima2006).Comrelaçãoaoambiente,apresençadecristaisfoiobservadaemambientes
demenorestressehídricocomonafamíliaRosaceae,observadaporZhangetal.(1992).Contudo,muitos
autoresrelacionamapresençadecristaiscomambientessecos(BarajasͲMorales1985,Lima2006).
ConcluiͲse,nestetrabalho,queasdiferençasobservadasnodiâmetrodosvasos,nadistribuiçãoe
quantidadedeparênquimaaxial,naestratificaçãodosraios,sãoparâmetrosquedevemserconsiderados
quandosebuscaresponderporqueaqualidademadeiradepauͲbrasilvariaquandoseutilizamdiferentes
amostrasprovenientesderegiõesdistintas.Osfatoresambientaisdevemserlevadosemconsideraçãonos
trabalhosdeplantiodereflorestamentodaespécieparaestefim.
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Tabela2.Principaiscaracterísticasqualitativasdosespécimesde CaesalpiniaechinatacoletadosemIlhéus
(Bahia)eemMogiGuaçu(SãoPaulo).

vasos
espécimes




agrupamento(%)

cc



parênquimaaxial

múltiplos
solitários
de2

demais

apotraqueal


paratraqueal

vasicêntrico aliforme confluente

faixas

parênquima
radial


cristais



Ilhéus1

Ͳ

50

30

20

Ͳ



+

+



estratificado

+

Ilhéus2

+

60

30

10

marginal



+

+

+

nãoestratificado

++

Ilhéus3

+

60

20

20

marginal



+

+



estratificado

+

Ilhéus4

+

40

40

20

marginal



+

+



estratificado

+++

Ilhéus5

+

60

30

10

marginal



+

+



estratificado

++

MogiGuaçu1

+

40

40

20

marginal

+





+

nãoestratificado

+

MogiGuaçu2

Ͳ

50

30

20

Ͳ



+





nãoestratificado

+

MogiGuaçu3

Ͳ

40

30

30

Ͳ

+







estratificado

+

MogiGuaçu4

Ͳ

40

30

30

Ͳ

+



+



estratificado

+

MogiGuaçu5

Ͳ

40

30

30

Ͳ

+



+



nãoestratificado

+

cc:camadadecrescimento;Ͳausente;+presente;++freqüentes;+++muitofreqüentes




Tabela 3. Dados quantitativos dos vasos de Caesalpinia echinata coletados em Ilhéus (Bahia) e em Mogi
Guaçu(SãoPaulo).

vaso
diâmetro


comprimento


diâmetro/comprimento

diâmetroda
pontoação

freqüênciapor
2
mm

Ilhéus1

(101,9)Ͳ79,1Ͳ(53,3)±12,4

(388,4)Ͳ288,1Ͳ(206,1)±38,7

(0,7)Ͳ0,4Ͳ(0,1)±0,1

(3,7)Ͳ5,3Ͳ(6,7)±0,7

(17)Ͳ12,5Ͳ(7)±2,1

Ilhéus2

(79,7)Ͳ62,3Ͳ(49,1)±9,1

(323,9)Ͳ249,5Ͳ(103,1)±43,9

(1,0)Ͳ0,4Ͳ(0,1)±0,2

(3,6)Ͳ4,7Ͳ(5,9)±0,4

(16)Ͳ9,9Ͳ(5)±2,6

Ilhéus3

(114,0)Ͳ86,6Ͳ(60,3)±12,3

(353,2)Ͳ280,1Ͳ(193,9)±40,5

(0,4)Ͳ0,3Ͳ(0,2)±0,1

(4,7)Ͳ5,8Ͳ(6,9)±0,6

(19)Ͳ13,3Ͳ(10)±2,7

Ilhéus4

(82,8)Ͳ65,9Ͳ(50,8)±10,1

(354,3)Ͳ294,9Ͳ(249,4)±25,2

(0,6)Ͳ0,4Ͳ(0,2)±0,1

(5,2)Ͳ6,1Ͳ(7,2)±0,5

(18)Ͳ9,6Ͳ(6)±3,2

Ilhéus5

(110,3)Ͳ77,0Ͳ(25,4)±16,4

(382,7)Ͳ310,4Ͳ(151,9)±43,4

(1,8)Ͳ0,4Ͳ(0,2)±0,3

(3,8)Ͳ5,3Ͳ(6,6)±0,6

(19)Ͳ14,6Ͳ(11)±2,1

Média

(114,0)Ͳ74,2Ͳ(25,4)±15,1

(388,4)Ͳ277,4Ͳ(103,1)±43,4

(1,8)Ͳ0,4Ͳ(0,1)±0,2

(7,3)Ͳ5,4Ͳ(3,6)±0,7

(19,0)Ͳ12Ͳ(5,0)±3,2

MogiGuaçu1

(77,9)Ͳ56,0Ͳ(28,2)±13,1

(366,6)Ͳ308,5Ͳ(168,2)±52,0

(0,9)Ͳ0,4Ͳ(0,2)±0,1

(4,0)Ͳ5,0Ͳ(6,3)±0,6

(24)Ͳ16,5Ͳ(11)±2,6

espécimes


relação

MogiGuaçu2

(73,0)Ͳ58,0Ͳ(38,6)±8,6

(316,3)Ͳ254,6Ͳ(195,4)±38,0

(0,4)Ͳ0,3Ͳ(0,1)±0,1

(4,8)Ͳ6,0Ͳ(7,4)±0,7

(20)Ͳ14,5Ͳ(10)±2,4

MogiGuaçu3

(77,1)Ͳ54,1Ͳ(29,0)±10,2

(303,2)Ͳ236,1Ͳ(164,9)±34,2

(0,6)Ͳ0,4Ͳ(0,2)±0,1

(3,6)Ͳ5,0Ͳ(6,0)±0,6

(24)Ͳ17,2Ͳ(12)±3,0

MogiGuaçu4

(75,7)Ͳ58,9Ͳ(38,2)±9,4

(421,5)Ͳ319,6Ͳ(269,6)±38,0

(0,5)Ͳ0,3Ͳ(0,2)±0,1

(3,6)Ͳ4,7Ͳ(6,1)±0,6

(24)Ͳ18,4Ͳ(14)±2,8

MogiGuaçu5

(71,5)Ͳ54,0Ͳ(37,3)±10,0

(361,8)Ͳ301,7Ͳ(222,2)±34,3

(0,5)Ͳ0,3Ͳ(0,1)±0,1

(4,3)Ͳ6,0Ͳ(7,3)±0,7

(24)Ͳ16,2Ͳ(10)±3,8

Média

(77,9)Ͳ56,2Ͳ(28,2)±10,4

(421,5)Ͳ284,1Ͳ(164,9)±51,2

(0,9)Ͳ0,3Ͳ(0,1)±0,1

(7,4)Ͳ5,3Ͳ(3,6)±0,8

(24,0)Ͳ16,6Ͳ(10,0)±3,2
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Tabela4.Dadosquantitativosdoparênquimaradialde CaesalpiniaechinatacoletadosemIlhéus(Bahia)e
emMogiGuaçu(SãoPaulo).

parênquimaradial
largura
espécimes

altura
o

freqüênciapormm
o

um

n decélulas

um

n decélulas



Ilhéus1

(28,4)Ͳ21,0Ͳ(14,2)±3,9

(3)Ͳ2,1Ͳ(1)±0,6

(278,9)Ͳ188,0Ͳ(113,7)±31,5

(18)Ͳ13Ͳ(8)±2,5

(11)Ͳ8,3Ͳ(7)±1,1

Ilhéus2

(32,0)Ͳ25,5Ͳ(15,8)±4,4

(4)Ͳ2,4Ͳ(1)±0,6

(327,7)Ͳ214,6Ͳ(122,1)±52,5

(18)Ͳ13,2Ͳ(5)±3,3

(10)Ͳ7,8Ͳ(6)±1,1

Ilhéus3

(34,9)Ͳ23,6Ͳ(14,9)±4,8

(4)Ͳ2,5Ͳ(2)±0,6

(336,5)Ͳ216,1Ͳ(159,8)±41,4

(18)Ͳ12,2Ͳ(6)±3,0

(11)Ͳ8,2Ͳ(6)±1,0

Ilhéus4

(27,8)Ͳ17,6Ͳ(9,2)±4,0

(3)Ͳ1,8Ͳ(1)±0,5

(197,0)Ͳ157,5Ͳ(122,6)±19,2

(19)Ͳ10,1Ͳ(4)±3,3

(12)Ͳ9,4Ͳ(8)±1,1

Ilhéus5

(28,6)Ͳ18,2Ͳ(7,6)±4,9

(3)Ͳ2,1Ͳ(1)±0,6

(250,7)Ͳ184,2Ͳ(94,2)±38,0

(19)Ͳ12,2Ͳ(4)±4,5

(13)Ͳ9,9Ͳ(8)±1,2

Média

(34,9)Ͳ21,2Ͳ(7,6)±5,3

(4,0)Ͳ2,2Ͳ(1,0)±0,6

(336,6)Ͳ192,1Ͳ(94,2)±43,5

(19,0)Ͳ12,2Ͳ(3,0)±3,4

(13,0)Ͳ8,2Ͳ(2,0)±1,4

MogiGuaçu1

(33,3)Ͳ19,5Ͳ(9,0)±4,5

(3)Ͳ1,9Ͳ(1)±0,5

(286,3)Ͳ201,7Ͳ(128,0)±40,3

(21)Ͳ14,2Ͳ(9)±3,2

(13)Ͳ9,5Ͳ(7)±1,6

MogiGuaçu2

(23,7)Ͳ17,2Ͳ(9,8)±3,2

(2)Ͳ1,8Ͳ(1)±0,6

(281,7)Ͳ187,4Ͳ(110,9)±36,2

(17)Ͳ11,8Ͳ(7)±2,6

(14)Ͳ9,8Ͳ(8)±1,4

MogiGuaçu3

(30,9)Ͳ21,4Ͳ(16,1)±3,5

(3)Ͳ2,1Ͳ(1)±0,5

(224,7)Ͳ167,1Ͳ(122,3)±25,0

(16)Ͳ11,7Ͳ(3)±3,1

(19)Ͳ9,6Ͳ(7)±2,1

MogiGuaçu4

(28,4)Ͳ20,2Ͳ(8,8)±4,9

(3)Ͳ1,8Ͳ(1)±0,7

(293,8)Ͳ210,0Ͳ(156,0)±32,9

(17)Ͳ12,1Ͳ(8)±2,3

(10)Ͳ8,1Ͳ(7)±0,9

MogiGuaçu5

(33,3)Ͳ21,1Ͳ(14,0)±3,9

(3)Ͳ2,1Ͳ(1)±0,4

(321,0)Ͳ206,2Ͳ(115,2)±42,9

(19)Ͳ14,1Ͳ(8)±2,5

(17)Ͳ8,2Ͳ(6)±1,9

Média

(33,3)Ͳ19,9Ͳ(8,8)±4,3

(21,0)Ͳ12,8Ͳ(4,0)±2,9

(19,0)Ͳ9,1Ͳ(2,0)±1,8

(3,0)Ͳ1,9Ͳ(1,0)±0,5 (321,1)Ͳ194,5Ͳ(110,9)±38,9




Tabela5.Dadosquantitativosdasfibraslibriformesde CaesalpiniaechinatacoletadosemIlhéus(Bahia)e
emMogiGuaçu(SãoPaulo).

Fibraslibriformes

espécimes
espessuradaparede
lume
comprimento
Ilhéus1

(6,9)Ͳ5,2Ͳ(4,1)±0,7

(3,0)Ͳ1,9Ͳ(1,2)±0,5

(1,6)Ͳ1,1Ͳ(0,8)±0,2

Ilhéus2

(7,1)Ͳ5,1Ͳ(3,7)±0,8

(4,0)Ͳ2,0Ͳ(1,3)±0,5

(1,2)Ͳ0,9Ͳ(0,6)±0,1

Ilhéus3

(7,2)Ͳ5,1Ͳ(3,5)±0,8

(2,6)Ͳ1,9Ͳ(0,9)±0,4

(1,6)Ͳ1,1Ͳ(0,7)±0,2

Ilhéus4

(5,7)Ͳ4,4Ͳ(3,3)±0,7

(4,4)Ͳ1,9Ͳ(0,7)±0,8

(2,0)Ͳ1,1Ͳ(0,8)±0,2

Ilhéus5

(6,1)Ͳ4,8Ͳ(3,5)±0,6

(3,5)Ͳ2,5Ͳ(1,8)±0,5

(1,4)Ͳ1,1Ͳ(0,8)±0,1

(2,0)Ͳ1,1Ͳ(0,6)±0,2

(4,4)Ͳ2,0Ͳ(0,7)±0,6

(7,2)Ͳ4,9Ͳ(3,3)±0,8

MogiGuaçu1

(7,7)Ͳ6,1Ͳ(4,5)±0,8

(2,6)Ͳ1,6Ͳ(1,0)±0,4

(1,4)Ͳ1,0Ͳ(0,7)±0,2

MogiGuaçu2

(6,9)Ͳ5,6Ͳ(4,0)±0,7

(3,2)Ͳ1,7Ͳ(0,7)±0,5

(1,3)Ͳ1,0Ͳ(0,6)±0,2

MogiGuaçu3

(7,8)Ͳ6,2Ͳ(4,6)±0,7

(3,0)Ͳ1,7Ͳ(1,0)±0,4

(1,3)Ͳ1,1Ͳ(0,7)±0,1

MogiGuaçu4

(7,1)Ͳ5,9Ͳ(4,0)±0,8

(2,7)Ͳ1,6Ͳ(0,6)±0,4

(1,3)Ͳ1,0Ͳ(0,6)±0,2

MogiGuaçu5

(7,6)Ͳ5,5Ͳ(3,7)±1,1

(3,4)Ͳ2,0Ͳ(1,0)±0,5

(1,3)Ͳ1,0Ͳ(0,8)±0,1

(1,4)Ͳ1,0Ͳ(0,6)±0,2

(3,4)Ͳ1,7Ͳ(0,6)±0,5

(7,8)Ͳ5,9Ͳ(3,7)±0,9

Média

Média
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Tabela6.DadosreferentesaotestetetesteUparaosdiferentesparâmetrosanalisadosdeamostrasde
CaesalpiniaechinatacoletadasemIlhéus(Bahia)eemMogiGuaçu(SãoPaulo).


Parâmetros
Diâmetrotangencialdoelementodevaso(um)
Comprimentodoelementodevaso(um)
Relaçãodiâmetroxcomprimento(um)
Diâmetrodapontoaçãointervascular(um)
2

Freqüênciadoelementodevasopormm
Larguradoraio(um)
Larguradoraio(nodecélulas)
Comprimentodoraio(um)
Comprimentodoraio(nodecélulas)
Freqüênciadoraiopormm
Espessuradaparededafibra(um)
Diâmetrodolume(um)
Comprimentodafibra(mm)

Testet(p)

TesteU(p)

Diferençasignificante
paraambosostestes

0,014
0,918
0,028
0,785
0,006
0,462
0,103
0,863
0,436
0,567
0,002
0,062
0,331

0,009
0,754
0,028
0,602
0,016
0,602
0,917
0,094
0,917
0,675
0,009
0,076
0,117

+
Ͳ
+
Ͳ
+
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
+
Ͳ
Ͳ
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1

2
Fig.1Ͳ2.Diagramaclimáticoedadosfenológicos.1.MogiGuaçu,SP.2.Ilhéus,BA.
Períodohídrico:excedente,reposição/perdadeáguanosolo,déficithídriconosolo.
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3

4

5

6

Fig. 3Ͳ6. Camadas de crescimento. 3Ͳ5. Amostras coletadas em Ilhéus, Bahia.  3Ͳ4.  Camada de
crescimentopresente,demarcadapeloparênquimaemlinhamarginal(seta).5.Camadadecrescimento
caracterizadapelalinhamarginalcomcercadetrêscélulasdelargura(seta).6.Secção transversal,da
amostra coletada em Mogi Guaçu, São Paulo. A seta indica o parênquima marginal com uma a duas
célulasdelargura.Barra:3,4=0,5cm;5=150µm;6=30µm.
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7

8

9

10

11

12

Fig.7Ͳ12.Secçõestransversaisdolenhodepaubrasil.7Ͳ9.AmostrascoletadasemIlhéus,Bahia.Vasos
solitáriosemúltiplos.7.Parênquimaaliforme formandoconfluênciaslongas(I2).8.Parênquimaaliforme
formando confluências curtas (I3). 9. Parênquima aliforme formando confluências curtas (I5). 10Ͳ12.
AmostrascoletadasemMogiGuaçu,SãoPaulo.Vasossolitáriosemúltiplos.10.Parênquimavasicêntrico
aaliforme (M2).11.Parênquimavasicêntrico comconfluênciascurtas(M4).12.Parênquimavasicêntrico
comconfluênciascurtas(M5).Barra=80µm.
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I4(2) 10x pb.jpg

13

16

14

17

15

18

Fig.13Ͳ18.Secçõestangenciaisdolenhodepaubrasil.13Ͳ15.AmostrascoletadasemIlhéus,Bahia.13.
Raiosestratificadoscomtrêsaquatrocélulasdelargura.(I4).14.Raiosnãoestratificadoscomduasa
trêscélulasdelargura(I2).15.Raiosestratificadoscomduascélulasdelargura(I5). 16Ͳ18.Amostras
coletadasemMogiGuaçu, SãoPaulo. 16.Raiosnão estratificados com duas célulasde largura(M2).
17.Raiosnãoestratificadoscomduascélulasdelargura(M1).18.Raiosestratificadoscomduascélulas
delargura(M4).Barra=60µm.
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19

20

23

22

25

21

24

26

Fig.19Ͳ26.Secçõeslongitudinaisdamadeiradepaubrasil.19Ͳ22.Secçõesradiais.19.Raioshomogêneos
constituídosporcélulasprocumbentes (I5).20Ͳ21.Cristaisprismáticos emcélulasquadradasmarginais
radiaiseemcélulasprocumbentes docorpodoraio(I2).21.Sobluzpolarizada.22.Parênquimaaxial
emsériecristalífera,comquinzecélulascontendocristais.23Ͳ26.Secçõestangenciais.23Ͳ24.Amostras
coletadasemMogiGuaçu,SãoPaulo(M3).23.Cristaisemsériesparenquimáticas axiais(setas).24.Sob
luz polarizada (setas). 25Ͳ26. Amostras coletadas em Ilhéus, Bahia (I4). 25. Cristais em séries
parenquimáticas axiaisemabundância.26.Sobluzpolarizada.Barra:19=50µm;20Ͳ21=12µm;22=
25µm;23Ͳ26=35µm.
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27

28

29

30

31

mac-I4(1)-20x-2.tif

32

36

33

37

34

38

35

39

Fig.27Ͳ39.Maceradodolenhodepaubrasil.27Ͳ31.Elementosdevaso.27.Elementodevasodegrande
calibre,placadeperfuraçãosimplestransversal,comumpequenoapêndiceemumaextremidade.28.
Elemento de vaso com parênquima axial adjacente formando uma serie parenquimática com quatro
células.29.Elementosdevaso,degrandecalibreà esquerdadafiguraepequenos,à direita.Vasocego
comumadasextremidadesafiladas(seta).30.Elementodevasocomplacadeperfuraçãosimpleseum
grande apêndice em uma extremidade. 31. Elemento de vaso de pequeno calibre. 32Ͳ34. Séries
parenquimáticas. 32. Séries parenquimáticas com duas e quatro células por série; fibra com uma
extremidadenãoafilada.33Ͳ34.UmadascélulasdasériesencontraͲsesubdividacontendocristais.35.
Fibras curtas com apenas uma das extremidades afiladas. 36. Série parenquimática com nove células
contendocristais.37.Crescimentointrusivoemcélulaparenquimática.38.Cavidadeintrusivaemcélula
parenquimática (seta).39.Célulasdisjuntivas(setas).Barra:27Ͳ38=50µm,39=35µm.
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Fig.40Ͳ44.GráficocomosdadosquantitativosdoselementosdevasoempauͲbrasilemMogiGuaçu,SP
eIlhéus,BA.40.Diâmetrotangencialdoelementodevaso.41.Comprimentodoelementodevaso.42.
Relaçãodiâmetroxcomprimentodoelementodevaso.43.Diâmetrodapontoação.44.Freqüênciade
vasopormm2.
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Fig.45Ͳ49.GráficocomosdadosquantitativosdosraiosempauͲbrasilemMogiGuaçu,SPeIlhéus,BA.
45.Larguradoraio(µm).46.Larguradoraio(emnúmerodecélulas).47.Alturadoraio(µm).48.Altura
doraio(emnúmerodecélulas).49.Freqüênciaderaiopormm.
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Fig.50Ͳ52.GráficocomosdadosquantitativosdasfibrasempauͲbrasilemMogiGuaçu,SPeIlhéus,BA.
45.Espessuradaparededafibra(µm).51.Diâmetrodolumedafibra(µm).52.Comprimentodafibras
(mm).
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ESTRUTURAEDESENVOLVIMENTODOFLOEMAEMPAUͲBRASIL
(CAESALPINIAECHINATA,LEGUMINOSAE)


RESUMO
AárvoredepauͲbrasil,nativadacostabrasileira,foiintensamenteexplorada,aolongodacolonizaçãodoBrasil,dadaaimportância
dasuamadeira.Devidoasuaimportânciaeconômica,olenhojáfoidescritopordiversosautores,porémnãoháregistrossobreo
floemadaespécie.Opresentetrabalhoabordaaestruturaeaformaçãodofloemanaespécie.Oritidomapossuideduasatrês
peridermes. A presença de uma feloderme esclerificada é citada pela primeira vez para a espécie, bem como a presença de
lenticelas.NofloemadepauͲbrasilnãofoidetectadaapresençademarcadoresdecrescimento.Ofloemaécompostoporuma
porçãocondutoraeumanãocondutora.Ofloemacondutorcorrespondede1/4a1/6dofloemasecundáriototal.Oselementosde
tubocrivadodistribuemͲsedeformasolitáriaouformandogrupos,alternandoͲsecomcélulasdoparênquimaaxial,acarretandoum
arranjotangencialalternadoentreessesdoistiposcelulares.Asparedesterminaisdoselementosdetubocrivadosãotransversaisa
inclinadas,complacacrivadacomposta.Cadaelementocrivadoestáassociadogeralmenteaumaou,eventualmente,duasséries
axiais,deduasouquatrocélulascompanheiras.Oselementosdetubocrivado,noiníciodesuadiferenciação,possuemnúcleoe
proteínaͲPnãodispersa.Posteriormente,aplacacrivadacomeçaadiferenciar,eacaloseédepositadaaoredordocrivo.Onúcleo
sedegenera,eaplacasediferencia.Oiníciodeformaçãodofloemanãocondutorécaracterizadopelaperdadonúcleodacélula
companheira,seguidopeladeposiçãodacalosedefinitivanasplacascrivadas,iníciodediferenciaçãodeesclereideseconseqüente
inatividade destes. Posteriormente há o colapso dos elementos condutores, aumento das células parenquimáticas e dos espaços
intercelulares.Asesclereídessãoenvolvidasporcélulascristalíferas.
PalavraͲchave: Caesalpinia echinata, floema, desenvolvimento, diferenciação, elemento de tubo crivado, periderme, feloderme
esclerificada.



ABSTRACT
Pernambucowoodtree,nativeofBraziliancoast,wasintenselyexploitedduringBraziliancolonization,givenitswoodproperties.
Duetoitseconomicalimportance,woodwasalreadydescribedbyseveralauthorshowevertherearenotmanystudiesaboutthe
speciesphloem.Thepresentworkstudiesphloemstructureandformationinthespecies.Therythidomhastwotothreeperiderms.
Phloem is composed by a conductive and non conductive portion. The conductive phloem corresponds from 1/4 to 1/6 of the
secondary phloem. Sieve tube elements are solitary or forming groups, forming an alternate tangential arrangement with
parenchymacells.Terminalwallsaretransversetoobliquos,withcomposedsieveplates.Eachsieveelementisusuallyassociatedto
oneor,rarely,twoaxialseries,oftwotofourcompanioncells.Thesievetubeelements,inthebeginningofdifferentiation,possess
nucleus and non disperse proteinͲP. Later on, the sieve plate begins to differentiate, and callose is deposited around the sieves.
Nucleusdegenerates,andplatedifferentiate.Nonconductiveephloemischaracterizedbydepositionofdefinitecalloseinthesieve
plates, leading to inactivity in conduction. Afterwards there is the collapse of conductive elements, followed by increase of
parenchymacellsandintercellularspaces.Innonconductivephloemsclereidsareobservedwithcrystalliferouscellsaround.The
presenceofgrowthmarkerswasnotdetectedinPernambucowoodphloem.
Keywords:Caesalpiniaechinata,phloem,development,sievetubeelements,differentiation,periderm,sclerifiedfeloderm
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INTRODUÇÃO


Caesalpinia echinata Lam. (Leguminosae) é a espécie símbolo do Brasil, de grande importância
histórica.AárvoredepauͲbrasilfoiintensamenteexploradanoperíodododescobrimento,duranteoséculo
XVI, para a extração de corante e, atualmente, a sua madeira é utilizada na fabricação de arcos para
instrumentos de corda. Devido a sua importância econômica, o lenho já foi descrito por vários autores
(Mainieri1960;Mainierietal.1983;Détienne&Jacquet1983;Richter1988;Longhi2005;Angyalossyetal.
2005),porém,nãoháregistrossobreofloemadaespécie.
Emaspectosgerais,existempoucosestudossobreofloemaemespéciesarbóreasnoBrasil,quando
comparados aos realizados com o xilema, principalmente no que se refere à sazonalidade e ao
desenvolvimento. Os estudos abordando aspectos do floema realizados no Brasil são mais voltados para
aspectos estruturais da casca, descritivos ou relacionados à taxonomia. Dentre estes estudos, podemos
citar:AngyalossyͲAlfonso(1983,1987),queestudouaanatomiadacascadeváriasespéciesde Eucalyptus,
com fins taxonômicos; Alves (1996) realizou um estudo descritivo da casca de Cecropia glazioui,;
AngyalossyͲAlfonso & Richter (1991) realizaram estudos da casca de espécies de Buchenavia, com fins
taxonômicosparaogênero;váriasespéciesdeLeguminosaeforamestudadasporCosta etal.(1997);duas
espéciesde Eugeniaforamanalisadasafimdeencontrarcaracteresdiagnósticosparaseparaçãoentreelas
porSoffiatti&AngyalossyͲAlfonso(1999);eumaanálisecomparadadacascaderaizedecauleem Stryrax

camporumfoiapresentadaporMachadoetal.(2005).
Os estudos de desenvolvimento do floema são freqüentes com espécies temperadas. Um dos
pioneirosnestaáreafoirealizadoporEvert(1960),ondeoautoranalisou,emPyruscommunis(Rosaceae),a
formaçãoeadiferenciaçãodascélulasfloemáticasatéaperdadafuncionalidadedoselementoscrivados,
duranteváriosanos.
Posteriormente,seguindoestamesmalinhade pesquisa,outrasespéciesforamestudadas,como:

Robinia pseudoacacia (Derr & Evert 1967); Populus tremuloides (Davis & Evert 1968); Pinus banksiana
(Alfiere & Evert 1968); Ulmus americana (Evert & Deshpand 1969); Larix laricina, Abies balsamea, Picea

mariana(Alfiere&Evert1973).
Os trabalhos com espécies tropicais são escassos, e podemos citar dois trabalhos, realizados na
Índia, referentes a estudos da sazonalidade do floema secundário de Grewia tiliafolia (Malvaceae)
(Deshpande&Rajendrababu1985)e Tectonagrandis(Verbenaceae)(Rajput&Rao1999).Paraasespécies
brasileiras,oprimeiroestudodesazonalidadedeformaçãodofloemaediferenciaçãodoelementodetubo
crivadofoirealizadoporAngyalossy(2006),comseisespécies:Caesalpiniaechinata(Leguminosae), Cedrela

fissilis (Meliaceae), Citharexylum myrianthum (Verbenaceae), Copaifera langsdorffi (Leguminosae), Stryrax
camporume S.ferrugineus(Styracaceae).Nessetrabalho,osdadosobtidoscom Caesalpinia echinatanão
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foram esclarecedores quanto à presença de marcadores de crescimento no floema, bem como somente
alguns dados quanto à diferenciação dos elementos de tubo crivados são apresentados. Especificamente
comrelaçãoaodesenvolvimentodoselementosdetubocrivado,nãoexistemoutrostrabalhosnaliteratura
comespéciesbrasileiras.
Assim sendo, a estrutura da casca e o desenvolvimento do floema de Caesalpinia echinata são
investigadosnestetrabalho,visandodetectarapresençadecamadasdecrescimentonofloemadaespécie,
eanalisardetalhadamenteaformaçãoeodesenvolvimentodoselementosdetubocrivado,contribuindo
parapreencherestalacunanosestudosdedesenvolvimentoeformaçãodoselementoscelularesdofloema
emespéciesbrasileiras.

MATERIALEMÉTODOS

Asamostrasforamcoletadasnosmesesdeativosdocâmbio,compresençadecélulasxilemáticas
emdiferenciação(CapituloI)quandohaviaexcedentehídriconosolo.Emtaisperíodosocâmbioestavaem
fase ativa (Capitulo I). As amostras foram coletadas seguindo a metodologia de Amano & Angyalossy
(submetido),queconsistenousodeumafuradeiraelétrica,formãoemartelo,foramrealizadasemárvores
na Reserva da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS; na Reserva do Instituto
FlorestaldoestadodeSãoPaulo,MogiGuaçu,SP;FazendaAlegria,Ilhéus,BA.
Apósacoleta,omaterialfoiimediatamentefixadoemFAA(Berlyn&Miksche1976)eemsolução
de Karnovsky (Karnovsky 1965), e colocado no dissecador a vácuo por aproximadamente 30 dias. Após a
fixação,asamostrasforamlavadasemáguacorrenteporváriashoras.
As amostras de 5mm3 foram desidratadas em série etanólica, incluídas e emblocadas em Leica
Historresin® (Leica Microsystem, Alemanha). Foram feitas secções transversais, longitudinais radiais e
longitudinais tangenciais seriadas, com aproximadamente 4Pm de espessura, em micrótomo rotativo
ReichertͲJung2040,utilizandoͲsenavalhasdevidro.Assecçõesforamcoradoscomazuldetoluidina0,05%
emtampãoacetadopH4,7(O'Brienetal.1965).
Para a verificação da composição dos cristais foi utilizada a metodologia citada por Chamberlain
(1932),utilizandoácidoacéticoglacialparaotestedecarbonatodecálcio,eácidonítrico10%,paraoteste
deoxalatodecálcio.Oscristaisforamtambémdetectadospelabirrefringênciasobluzpolarizada.
As características relevantes do material foram registradas em fotomicroscópio Leica DMLB
acopladoaequipamentodigitaldecapturadeimagemLeicaDFC320(LeicaMicrosystem,Alemanha).
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RESULTADOS

AcascaempauͲbrasilécompostaporfloemasecundárioeritidoma(Fig.1).Oritidomaécomposto
porduasatrêsperidermes(Fig.1).Sãoobservadaslenticelasnasporçõesexternasàperiderme(Fig.2).O
floemasecundárioécompostoporumaporçãocondutora,maispróximaaocâmbioeumanãocondutora,
maisexterna(Fig.3).
Não são observados marcadores de crescimento nos espécimes analisados nas três regiões de
coleta.Quantoàsazonalidadedeformaçãodofloema,estaéanualemCaesalpiniaechinata,ocorrendonos
períodosativosdocâmbio.Nesteperíodosãoobservadososelementosdetubocrivadoemdiferenciação.
Em contrapartida, no período inativo do câmbio, as células floemáticas estão diferenciadas, junto à zona
cambial,nãoseobservandoͲsetodososelementosdetuboscrivadosdiferenciados,nãohavendonenhum
processodediferenciaçãonessafase.
O floema condutor está composto por elementos de tubo crivados associados às células
companheiras, parênquima floemático e raios. A região de floema condutor é muito reduzida, se
comparadaàregiãodofloemanãocondutor,sendoaproporçãode1:4a1:6(Fig.1).
Oselementosdetubocrivadoseascélulasdoparênquimaaxialapresentamumarranjotangencial
alternado,observandoͲse,nasecçãotransversal,faixasparenquimáticas,consistindodeduasacincocélulas
de largura dispostas radialmente, alternadas com grupos de dois a três elementos de tubo crivados
arranjadostangencialmente(Fig.4).Estaorganizaçãoalternadadefaixascomgruposdeelementosdetubo
crivados e faixas de células parenquimáticas pode faltar em alguns espécimes. Em alguns casos, os
elementosdetubocrivadoeascélulasdoparênquimafloemáticoapresentamumadistribuiçãodifusa,sem
umarranjocaracterístico(Fig.3).
Oselementosdetubocrivadosãosolitáriosamúltiplosdedoisacinco(Fig.4Ͳ5).Variampoucode
comprimento (Fig. 5); são, geralmente, mais largos no sentido radial e tangencial do que as células
parenquimáticas que os circundam (Fig. 4). Apresentam a forma poligonal a circular (Fig. 4) e as paredes
terminais são inclinadas, com placas crivadas oblíquas compostas por várias áreas crivadas (Fig. 5Ͳ6) e,
eventualmente,transversais(Fig.6).
Em secção transversal, cada elemento de tubo crivado está associado a geralmente uma ou,
eventualmente, duas células companheiras, com citoplasma denso, localizadas nos vértices de cada
elemento (Fig. 4, 12, 13). As células companheiras, em secção longitudinal, podem formar séries de duas
(Fig.6)ouquatrocélulas,muitasvezesacompanhandoocontornodoelementocrivado.


A diferenciação dos elementos de tubo crivado é observada nas células próximas ao câmbio (Fig.

12).Ofuturoelementodetubocrivadopossuiparedenacarada(Fig.12,13),umnúcleoevidente(Fig.7Ͳ9)
umgrandevacúoloquemantémocitoplasmaperiférico(Fig.7).Nesseestágioinicialdodesenvolvimento,a
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proteínaͲPédotiponãodispersa,sendoobservadacomoumbloco(Fig.9,14)comformatoretangular,em
secçãotangencial(Fig.8).Ocorre,então,adegradaçãodonúcleoeaproteínaͲPvaisetornandodispersa,
com aspecto filamentoso (Fig. 9Ͳ10). Ocorre a formação das placas crivadas nas regiões terminais das
células;nosestágiosiniciais,nãohápresençadecaloseenvolvendooscrivos,porémasáreascrivadasjáse
encontramdelimitadas(Fig.15).Quandooelementodetubocrivadocompletaasuadiferenciação,aplaca
crivadapossuisuasáreascrivadasbemdelimitadas,observandoͲseoscrivosenvolvidosporcalose(Fig.16).
Osraiossãomultisseriados,comduasatrêscélulasdelargura,reproduzindoaformaeonúmero
das iniciais radiais (Fig. 11). NotaͲse, também, nas células parenquimáticas radiais, a presença de cristais
prismáticos de oxalato de cálcio (Fig. 18). Os cristais prismáticos podem ser solitários ou formar grupos.
Essascélulascristalíferassãoobservadasnofloemacondutor,noentanto,aparecemcommaiorfreqüência
notecidonãocondutor,tambémnosraios(Fig.18).
Ascélulasdoparênquimaaxialfloemático,quandodistribuídasdemaneiradifusa,estãojustapostas
aos elementos de tubos crivados, não possibilitando a formação de espaços intercelulares (Fig. 4Ͳ5).
Quando estão dispostas em fileiras radiais, apresentam forma retangular quando vistas em secção
transversal,comarestasarredondadas.Formamsérieslongitudinaisradiaisdequatrocélulase,emalguns
casos,deapenasduascélulas(Fig.5).
Oiníciodaperdadafunçãodoselementosdetubocrivadoocorrecomaperdadocitoplasmada
célulacompanheira(Fig.17),seguidadodepósitodecalosedefinitivajuntoàplacacrivada,obstruindoͲa
totalmente (Fig. 18). Concomitantemente, ocorre o aumento do volume das células parenquimáticas e o
aumentodosespaçosintercelulares(Fig.17,21).
Em fase mais adiantada da perda da função, os elementos de tubo crivado encontramͲse
totalmentecolapsados(Fig.19Ͳ20),ascélulascompanheirasjáperderamseuconteúdocitoplasmático,eos
espaçosintercelularessãoproeminentes.
Emregiõesmaisafastadasdofloemanãocondutor,ocorreoprocessodedilataçãodosraios(Fig.
1,2, 21). Essa dilatação ocorre através de intensas divisões anticlinais, de células radiais (Fig 21),
observandoͲsenaregiãopróximaàperidermeapenasalgumascélulasaxiais,sendotodootecidorestante
constituídopelaregiãodecélulasresultantesdoprocessodedilatação(Fig.2).
Noiníciodoprocessodedilataçãodosraios,célulasdoparênquimafloemáticodiferenciamͲseem
esclereídes,quesedispõemnofloemanãocondutor,formandogrupos(Fig.22).Célulasparenquimáticas
do floema axial não condutor dilatam (Fig. 23), muitas delas formando cristais prismáticos (Fig. 24).
Posteriormenteascélulascentraisdessesgruposiniciamadeposiçãodaparedesecundária(Fig.25),com
posteriorlignificação(Fig.26).Ascélulascentraissãoasprimeirasasediferenciarem,seguidasdascélulas
adjacentes(Fig.26Ͳ27).
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O ritidoma é composto por duas a três peridermes (Fig. 1). As lenticelas estão presentes, e são
formadaspelofelogêniodalenticela,acimadaperiderme(Fig.2,28Ͳ29).Afelodermedalenticelaéformada
para o interior com várias camadas de células e, para o exterior, em seção transversal, é observada a
alternânciadetrêscamadasdecélulascomplementarescomumacamadadecélulasoclusivas(Fig.29).
Aperidermeéobservadaemdetalhenasfiguras30Ͳ31.Osúberpossuimuitascamadasdecélulas
com paredes espessas. Em secção transversal, as células do súber são menores no eixo radial, são
compactas sem espaços intercelulares (Fig. 30Ͳ31). A feloderme possui cerca de 20 camadas de células,
váriasdelascontendocristaisprismáticos(Fig.31Ͳ33).Ascélulasdascamadasmaisinternasdafeloderme
possuem a parede secundária muito espessa e lignificada (Fig. 32Ͳ33). A feloderme é caracterizada pela
disposição radial de seu conjunto de células por toda a extensão da periderme, formando fileiras radiais
distinguidas por suas células mais externas, voltadas para o felogênio, com paredes primárias e as mais
internasextremamentelignificadas,formandoesclereídes(Fig.1Ͳ2,32Ͳ33).

DISCUSSÃO

O floema de Caesalpinia echinata é caracterizado por possuir uma porção condutora e uma não
condutora. A porção condutora do floema consiste de elementos de tubo crivado ativos, por onde há o
transporte de fotoassimilados, hormônios, substâncias sinalizadoras, entre outras (Van Bel 2003). No
floemanãocondutor,comoaterminologiajádiz,nãohámaistransportedevidoàperdadafunçãodeseus
elementos de tubo crivado.  Tal classificação segue o proposto por Angyalossy (2006), que estudou o
desenvolvimentodofloemadeseisespéciesbrasileiras.Aautora,seguindoEsau(1967),questionaousodo
termo “floema colapsado” adotado para o floema não condutor, visto que esse termo se refere somente
aos elementos condutores, não levando em consideração a existência das células parenquimáticas axiais,
íntegrasefuncionais.SabeͲsequeaperdadaconduçãoocorreanteriormenteaocolapsodoelementode
tubocrivado,comoserádiscutidoposteriormente.
ConcluiͲse que a sazonalidade de formação e diferenciação do floema é anula, coincidindo com o
período de excedente hídrico, que é sazonal (Capitulo I), e que essa fase de diferenciação é
concomitantementecomadiferenciaçãodoxilema(CapituloII).
Nãosesabemuitosobreosincronismododesenvolvimentodoxilemaedofloema,especialmente
paraasespéciesbrasileiras,devidoàspoucasespéciesestudadas.Emalgumas,ofloemaeoxilematêmo
período de diferenciação sincronizado, como o observado neste trabalho com Caesalpinia echinata, e
também em outras espécies brasileiras, como Cordia trichotoma (Amano 2002), Cedrela fissilis,

Citharexylum myrianthume Copaifera langsdorffii(Angyalossy2006), Tectonagrandis(Rajput&Rao1998),
Tilia americana (Evert 1962), e Vitis riparia (Davis & Evert 1970). Outras espécies, não possuem
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sincronizaçãonadiferenciaçãodoxilemaedofloema,comoemSalixfragiliseAcerpseudoplatanus(Lawton
1976), onde o xilema se diferencia antes do floema. Em outras espécies, o floema inicia a diferenciação
antes do xilema, como por exemplo, Pyrus malus (Evert 1963), Polyalthia longifolia (Ghouse & Hashmi
1978), Populus tremuloides (Davis & Evert 1968), Pinus (Alfieri & Evert (1968), Acer negundo (Tucker &
Evert 1969) e Rhododendron arboreum (Paliwal & Paliwal 1990), Pterocarya stenoptera (ZhenͲjue et al.
1992).
Adiferenciaçãodeumelementodetubocrivadoenvolveumasériedeeventos.Ocorremmudanças
citológicas (Esau 1967), concomitantemente a modificações da parede celular, onde se inclui a
diferenciaçãodasáreascrivadasedaplacacrivada.
Em muitas espécies, a parede do elemento de tubo crivado consiste de duas camadas
morfologicamentedistintas,sendoamaisinterna,maisespessa,comumaspectobrilhante,denominadade
paredenacarada(Evert2006),comoobservadanoselementosemdiferenciaçãoem Caesalpinia echinata.
Esta, porém, não é visível em elementos de tubo crivados diferenciados, o seu desaparecimento ou não
duranteadiferenciaçãodoelementodetubocrivadojáfoirelatadoporEsau&Cheadle(1958).
NosprimeirosestágiosdedesenvolvimentodoelementodetubocrivadoéobservadaaproteínaͲP
não dispersa. A proteínaͲP está presente em angiospermas, não tendo relatos de sua ocorrência em
gimnospermasepteridófitas(Cronshaw&Sabins1990),anteriormentefoichamadade“slime”(Esau1939)
e,assim,definidapor Esau&Cronshawem1967. SegundoBehnke (1991),emseulevantamentoem 350
famílias, a proteínaͲP não dispersa está presente em 41 famílias, tornandoͲse claro no estudo que a
distribuição taxonômica desse caráter está restrita a apenas algumas superordens. Em Leguminosae foi
descrita como tipo cristalóide (Cronshaw & Sabisn 1990), ou em forma de feixe, por Behnke (1991), é
considerada um caráter taxonômico de Leguminosae, e está presente em todas as espécies da família já
estudadas(Behnke&Pop1981,Evert1990).Duranteadiferenciaçãodososelementosdetubocrivado,a
proteínaͲPsetornadispersa,tornandoͲseumarededistribuídaaolongodolumedacélula.
Emestágiosposteriores,observaͲseaplacacrivadaemdiferenciação.SegundoCatesson(1982),em
estudodaparedecelulardoelementodetubocrivadoem Acere Populus,aparedeterminalondevaiser
formadaaplacacrivadapossuidiferençasestruturaisecitoquímicasemrelaçãoàsparedeslaterais,oque
tornaoscrivosdistintosentreosdasáreascrivadaseosdasplacascrivadas.Estasúltimassãogeralmente
terminais (Evert 2006), e mesmo quando ainda não estão diferenciadas, é possível observar a região das
futuras áreas crivadas. Em Caesalpinia echinata, observouͲse o estágio final de diferenciação da placa
crivada,atravésdodepósitodacaloseaoredordoscrivos.Asobservaçõesaquiapontadascorroboramcom
asdeEsauetal.(1962)paraRobinia,TetraceraeVitis.
AplacacrivadaégeralmentecompostaemCaesalpinoideae(Costaetal.1997),comooobservado
em Caesalpinia echinata.SegundoaclassificaçãodeDenOuter(1983)paraofloemasecundário,estaseria
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dotipomaisprimitivo,porseremplacasoblíquasecompostaspormaisde10áreascrivadas.Relacionada
aoelementodetubocrivadoestãoàscélulascompanheiras,queseguindoamesmaclassificaçãoproposta
por Den Outer (1983), são especializadas por estarem em séries com o mesmo comprimento que o
elementodetubocrivado.
Segundo Barlow & Lück (2006), através de uma revisão da bibliografia e de fotomicrografias,
analisaram o padrão de desenvolvimento do floema secundário em espécies temperadas, e observaram
uma repetição radial na seqüência de distribuição dos três tipos celulares do floema Ͳ elemento de tubo
crivado,célulacompanheiraeparênquima.EssepadrãonãofoiencontradoemCaesalpiniaechinata,poisas
camadas de parênquima não têm uma circunferência tangencial regular, nem são continuas, não sendo,
portanto, relacionadas com camadas de crescimento na espécie. Apesar de haver uma tendência à uma
repetição radial seqüencial, através de uma alternância entre camadas de células parenquimáticas  e
camadas com tubos crivados e células companheiras, essa alternância não é constante em todos os
espécimesanalisados,oquenãocaracterizaumpadrãoparaaespécie.
Muitostrabalhostêmdemonstradoapresençadecamadasdecrescimentonofloemasecundário
de gimnospermas e angiospermas lenhosas. As camadas de crescimento podem ser detectadas pelas
seguintes características: presença de elementos crivados de menor diâmetro tangencial, como em
Pinaceae (Alfiere & Evert 1968, 1973);camadas delimitadas por elementos de tubo crivados terminais de
menor diâmetro radial (Schneider 1955; Artschwager 1950; Derr & Evert 1967; Davis & Evert 1970;
Deshpande & Rajendrababu 1985; Rajput & Rao 1998; Amano 2002; Angyalossy 2006); floema inicial e
tardio(Evert1963;Tucker&Evert1969;Deshpande&Rajendrababu1985).
OestudodeAngyalossy(2006),relacionaapresençademarcadoresnofloemasecundáriocomas
camadas de crescimento no xilema do tipo anel semiͲporoso, presente em Cedrela fissilis e Citharexylum

myrianthum, característica também presente em Cordia trichotoma (Amano 2002). Copaiferalangsdorffii,
poroutrolado,possuicamadasdecrescimentodotipoparênquimaterminal(Marcatietal.2001),masnão
apresentamarcadornofloema,domesmomodocomooobservadoemCaesalpiniaechinata(CapituloIV).
Comadelimitaçãodascamadasdecrescimentonofloemaépossívelinferirasualongevidade.Esau
(1950, 1969) menciona que os elementos de tubo crivado de dicotiledôneas de regiões temperadas são
funcionaisporumaúnicaestação,tornandoͲsenãoͲfuncionaisnamesmaestaçãoemquesãoformadosos
novos.
A funcionalidade dos elementos de tubo crivadopor mais deuma estação foiobservada para em

Grewiatiliaefolia,funcionaisporumadoisanos(Deshpande&Rajendrababu1985),emDalbergiabalansae,
por 8Ͳ12 meses e D. szemanoensis por 9Ͳ11 meses (ZhenͲjue et al. 1994). Para espécies brasileiras foi
constatada uma longevidade de 14Ͳ25 meses em Cordia trichotoma (Amano 2002), de 12Ͳ26 meses em
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Cedrela fissilis e de 4Ͳ12 meses em Citharexylum myrianthum (Angyalossy 2006). Como em Caesalpinia
echinatanãohámarcadoresdecrescimento,nãosepodeinferiralongevidadedostuboscrivados.
Oiníciodaperdadefunçãodoselementosdetubocrivadoinicialmentecomaperdadaatividade
dacélulacompanheira,atravésdadegeneraçãodeseunúcleo,seguidapelodepósitodacalosedefinitiva,
juntoàplacacrivada,obstruindoͲacompletamente(Evert1963;Davis&Evert1968;Tucker&Evert1969;
Lawton & Lawton 1971; Rogers 1981; Deshpande & Rajendrababu 1985; Rajput & Rao 1998; Angyalossy
2006). Neste momento, o fluxo é interrompido. Além da perda da função célula companheira e
conseqüentementedoelementodetubocrivado,ofloemacondutorsofreoutrasmudançascomo:células
parenquimáticasexpandemͲse,aumentandoosespaçosintercelulares,esclereidessediferenciameotecido
parenquimático radial sofre dilatação.  O evento seguinte, ou em paralelo, corresponde ao colapso dos
elementosdetubocrivadoeaperdadacalosedefinitiva.
Concomitantecomoiníciodaperdadefunçãodoselementoscondutores,observaͲse,também,o
iníciodadilataçãodosraios,atravésdedivisõesanticlinaisdascélulasradiais,queprogridedocentroem
direção ao exterior, assumindo uma configuração de cunhas, que sofrem fusão na região próxima à
periderme. A dilatação dos raios ocorre para acomodação do aumento em circunferência do tronco, com
aumento radial e tangencial das células parenquimáticas radiais e axiais, e até mesmo a divisão destas
(Evert 2006). Há ainda relatos sobre a formação de um meristema, denominado por Schneider (1955) de
“meristema de dilatação do raio”, localizado na porção mediana deste, como o observado por Amano
(2002)emCordiatrichotomaemostradoemTiliaamericanaporEvert(2006).
Foiobservadooaumentodonúmerodecélulascomcristaisnofloemanãocondutor,corroborando
Esau(1969), quemencionaoaumento,nofloemanãocondutor,daocorrênciadesubstanciasergásticas,
comocristaisetanino,.
Asesclereídessãodiferenciadasapartirdecélulasparenquimáticasaxiaisnoiníciodofloemanão
condutor, formando agrupamentos, esse caráter ocorre na maioria das amostras.  As esclereídes
normalmentepossuemcristais,comooobservadoporFuruno(1990)numestudodaestruturadacascaem
55espéciesdeangiospermasdoJapão.
A periderme em pauͲbrasil segue o padrão descrito para a espécie por Tavares (2005). Porém a
autora observou cristais na feloderme nos espécimes que ocorrem em áreas mais poluídas, e a ausência
destes,naáreacontroledacidadedeSãoPaulo.Nopresentetrabalho,talresultadonãoéconfirmado,visto
que os cristais ocorrem nas amostras das três áreas de estudo. Resultados similares quanto à feloderme
foram observados em Acacia raddiana, porArzee et al. (1970), que constataram a feloderme com muitas
camadasdecélulas,contendocristais,quepodemounãoselignificar.
A esclerificação de todas ou algumas das camadas da feloderme é comum em espécies tropicais,
podendoocorreraindaumaalternânciaentrecamadasdecélulaslignificadasecélulascomparededelgadas
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(Evert 2006). Em alguns casos, a função de proteção pode ser exercida pela feloderme e não pelo súber
(Evert 2006). Diferentes graus de lignificação da feloderme foram vistos em 25 % dos 32 gêneros de
Annonaceae (Junikka & KoekͲNoorman 2007), onde as células lignificadas variavam de algumas células
isoladasatétodasascélulasdafeloderme.
Aslenticelasem Caesalpinia echinatasãodotipomaisespecializado,deacordocomEvert(2006),
pois possuem camadas oclusivas que contêm o tecido complementar. Em Picea abies geralmente é
produzidaumacamadaoclusivaporano,nofinaldoverão,rompidapelaproduçãodenovascamadasde
célulascomplementaresnoiniciodaprimavera(Rosner&Kartush2003).
Opresentetrabalhotrazresultadosinéditossobreaformaçãoeodesenvolvimentodofloema,em
especialdoselementosdetubocrivadoemC.echinata,bemcomoemrelaçãoaosistemaderevestimento,
preenchendoumaimportantelacunanoentendimentodacascadeespéciestropicais.
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Fig.1Ͳ3. Secções transversais dacasca de paubrasil. 1. Aspecto geral.2. Região externa do floema nãoͲcondutor
(Fnc).Periderme(Pe)compostaporfeloderme(Fd),felogênioesúber(S).Noteaslenticelas(L).3.Floemacondutor
(Fc)epartedofloemanãocondutor(Fnc).4.Floemacondutor.Noteaalternânciadeelementosdetubocrivado
(Etc)ecélulasparenquimáticas (P).Barra:1=200µm;2=100µm;3=100µm;4=50 µm. Fc: floemacondutor;
Fnc:floemanãocondutor;Ri:ritidomacompostoportrêsperidermes;X:xilema;Zc:zonacambial.
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Fig.5Ͳ11. Floema de pau brasil. 5Ͳ6. Secções radiais.5. Floema evidenciandoaalternância de elementos de tubo
crivadocomsériesdecélulasparenquimáticas.6.Placacrivadascompostasobliquasetransversais(seta)naparede
terminal do elemento de tubo crivado; note, também, as áreas crivadas na parede lateral.  7. Elemento de tubo
crivado no início do desenvolvimento, com citoplasma periférico, incluindo o núcleo (seta). 8. ProteínaͲP não
dispersa (seta). 9. Detalhe do núcleo (n) em fase de degradação e da proteínaͲP tornandoͲse não dispersa, com
aspectofilamentoso.10.DetalhedaproteínaͲPdispersacomaspectofilamentoso11.Elementodetubocrivado
diferenciado,complacacrivadainclinada,composta.Barra:5=70µm;6=50µm;7Ͳ8,11=35µm;9Ͳ10=15µm.
Elementodetubocrivado(Etc);núcleo(n);proteínaͲP(Pp);raio(R);zonacambial(Zc).
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Fig.12Ͳ20.Secçõestransversaisdofloemadepaubrasil.12.Floemaemdiferenciação.13.Detalhedeumelemento
de tubo crivado com parede nacarada e citoplasma periférico. 14. Elemento de tubo crivado evidenciando a
proteínaͲP nãodispersa.15. Detalhe de dois elementos de tubo crivado com placa crivada em diferenciação. 16.
Elementodetubocrivadodiferenciado;noteoscrivosdaplacacrivadaenvoltosporcalose(seta).17.Elementosde
tubocrivadosnãocondutoresecélulacompanheirasemcitoplasma(Cc).18.Cristaisprismáticos noraiodofloema
nãocondutor(seta).19.Grupodeelementosdetubocrivadonãocondutorescomsuascélulascompanheirassem
citoplasma.20.Iníciodocolapsodoselementosdetubocrivado.21.Colapsototaldoselementosdetubocrivado.
Barra:12Ͳ17=25µm;13Ͳ16,19Ͳ21=15µm;18=100µm.Etc:Elementodetubocrivado.
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Fig.22Ͳ27.Diferenciaçãodasesclereídes nofloemanãocondutor.Secçõestransversais.22.Célulasdoparênquima
floemáticodiferenciamͲseem esclereídes (*), quese dispõem no floema não condutor, formando grupos. Aseta
indicaoiníciodadilataçãodosraios.23.Esclereídes diferenciandoͲseapartirdecélulasparenquimáticas axiais.24.
Cristaisprismáticos (setas).25.Célulascentraisdasesclereídes iniciama deposição da paredesecundária.26. As
células centrais do grupamento de esclereídes diferenciadas. 27.  Grupo de esclereídes coma s células centrais
diferenciadaseasmarginaisemdiferenciação.
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Fig. 28Ͳ33. Periderme e lenticela. Secções transversais. 28.  Periderme. 29. Lenticelas. Felogênio da lenticela,
felodermeparaointeriore,alternânciadecélulascomplementaresentreascélulasoclusivas(setas).31.Detalhedo
felogênio (setas). Súber com muitas camadas de células com paredes espessas. 32. Feloderme com cristais
prismáticos;células em fileiras radias: as mais internas com parede primária, as mais internas, esclerificadas. 33.
Cristaisdeoxalatodecálcioeparedesecundárialignificadaevidenciadapelaluzpolarizada.Barra;28Ͳ29=50µm;
30=20µm;31Ͳ33=10µm.Fd:Feloderme;Fg:felogênio;Fnc:floemanãocondutor;S:Súber.
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CONSIDERAÇÕESFINAIS


Comosdadosobtidosnestetrabalho,concluiͲseque:

x

A atividade do câmbio é indicada pela presença de figuras mitóticas e fragmoplastos, mas também
pelas paredes tangencias recémͲformadas nas células da zona cambial, que se mostrou um bom
parâmetrodecomprovaçãoindireta.


x

O número de células que constitui a zona cambial, nos períodos ativo e inativo do cambio, não
apresentaram diferenças significativas. Portanto, este trabalho demonstra que esse parâmetro não
deveserterseuusogeneralizadocomoindicadordaatividadecambialemespéciesarbóreas.SugereͲ
se,até,quenãosejausadocomoparâmetroindireto.


x

Ocâmbiotematividadesazonalnasduasáreasestudadas.NosespécimesdaBahia,operíodoemque
ocâmbioestáativoémaislongo,cercadedezmeses,doquenosespécimeslocalizadosemSãoPaulo,
ondeocâmbioéativoporcercadeseismeses.


x

Aatividadecambialestáprincipalmenterelacionadaàprecipitação.ObservouͲseumarelaçãoentrea
atividade cambial e a disponibilidade hídrica no solo nas duas áreas. Há um período de parada de
atividadedocâmbio,induzidoporumperíodosecocomduraçãodedoismesesoumais.Areativação
daatividadedocâmbioocorreapósummêsdoiníciodaschuvas,quandojáháreposiçãodeáguano
solo.


x

Nos espécimes de Mogi Guaçu foi observada uma forte relação entre a reativação do câmbio e a
brotaçãodefolhas.


x

Não foram encontradas relações significativas entre a atividade do câmbio e o fotoperíodo nas duas
áreas.

x

Aformaçãoeadiferenciaçãodascélulasxilemáticasefloemáticassãosincronizadas,istoéacontecem
simultaneamente.


x

Aformaçãoeadiferenciaçãodoxilema,maisespecificamentedoselementosdevaso,segueopadrão
observadonaliteratura.Váriosestágioscomplementaresnadiferenciaçãodoelementodevasoedas
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outrascélulasxilemáticasdeumaespéciearbórea,queatéentãopoucoestudados,sãodocumentados
nestetrabalho.

x

Asguarniçõessãoobservadasnaspontoações,esãoformadasduranteoestágiofinaldediferenciação
dosvasos.Aformaçãodasguarniçõesocorreentrearupturadovacúoloeadegradaçãodonúcleo.


x

AsguarniçõesdaaberturaexternaapresentamͲsesimilaresnosespécimesdastrêsregiõescoletadas:
sãoprojeçõeslongaseramificadas.Entretanto,asdaaberturainternasãocurtasepoucoramificadas
nasamostrasdaBahia,regiãocommenorperíodoseco.


x

Oxilemasecundáriopossuicamadasdecrescimento,delimitadasporlinhasdeparênquimamarginal,
porém a ocorrência destas não é constante, não sendo observada em todas as amostras. Não foi
comprovadaasuaformaçãoanual.


x

Quantoaoxilema,háummaiornúmerodevasossolitáriosnosindivíduosprovenientedeIlhéus(BA),
assim como uma maior confluência do parênquima paratraqueal. A estratificação dos raios é um
caráterque predominanosindivíduosdonordeste,porém,édeocorrênciamenornosindivíduosdo
sudeste.


x

Nacomparaçãoentreascaracterísticasquantitativasdolenhoentreamostrasde Caesalpinia echinata
de Mogi Guaçu (SP) e Ilhéus (BA), algumas apresentam diferenças significativas para alguns
parâmetros,como:diâmetrotangencialdovaso,relaçãodiâmetroͲcomprimentodevasos,freqüência
devasospormm2eespessuradaparededafibra.


x

O floema condutor corresponde de 1/4 a 1/6 do floema secundário. No floema secundário de

Caesalpiniaechinatanãofoidetectadaapresençademarcadoresdecrescimento.
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“Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo,
mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...”

Chico Xavier

