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O Cerrado é o segundo maior Bioma brasileiro, sendo superado apenas pela Floresta
Amazônica. A vegetação é bem adaptada a períodos de seca frequentemente prolongados e a
solos distróficos, ácidos e aluminotóxicos. As espécies do cerrado além de tolerantes a solos
com altas concentrações de alumínio podem ser acumuladoras desse elemento, como é o caso
de vários representantes de Melastomataceae. Durante um estudo sobre a anatomia do lenho
de espécies de Melastomataceae ocorrentes em um fragmento de cerrado localizado na
Reserva Particular Fazenda Palmeira da Serra, município de Pratânia, estado de São Paulo
(22º48’50.2’’S, 48o 44’35.8’’W), chamou atenção a abundância de fibras gelatinosas e de
fibras septadas em Miconia albicans (Sw.) Triana, Miconia chamissois Naudin e Miconia
ligustroides (DC.) Naudin. Secções transversais do lenho obtidas com auxílio de micrótomo
de deslize foram tratadas com cromo azurol-S, reagente utilizado para a detecção de alumínio.
As secções mostraram reação fortemente positiva; detectou-se a presença de alumínio na
parede de células cambiais, assim como na parede de fibras e elementos de vaso em
diferenciação. Foi observado também, o acúmulo de alumínio nas paredes mais internas de
fibras gelatinosas e nos septos de fibras septadas, ambos de natureza péctico-celulósica.
Paredes lignificadas mostraram reação negativa à presença de alumínio. Em algumas células
do raio, verificou-se o acúmulo de alumínio no interior de vacúolos. Estes resultados abrem
uma nova perspectiva de estudo sobre o acúmulo e compartimentalização do alumínio no
lenho de plantas do cerrado e sugerem uma possível reavaliação do papel das fibras
gelatinosas em espécies acumuladoras de alumínio. Tais fibras que, frequentemente são
descritas como estruturas armazenadoras de água, devido às suas paredes altamente
higroscópicas, atuariam também na compartimentalização de alumínio, constituindo um
mecanismo de adaptação eficiente das plantas às condições deste Bioma. (FAPESP:
Programa Biota 00/12469-3; FAPESP: Bolsa de DR. Proc. 03/00958-8)
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