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O objetivo do trabalho foi comparar a estrutura anatômica do lenho de indivíduos de
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan ocorrentes em Sertânia-PE, (temperatura média
anual de 35°C e precipitação média anual de 58 mm) e em São José dos Cordeiros-PB,
(temperatura média anual de 23ºC e precipitação média anual de 45 mm). As amostras,
coletadas a 1,30 m do solo, foram processadas segundo as técnicas usuais em anatomia da
madeira. Independente do local de coleta a espécie apresentou: parênquima axial paratraqueal
vasicêntrico, com tendência a aliforme, eventualmente confluente. Presença de amido e
cristais. Vasos com porosidade difusa, solitários, geminados e múltiplos; placa de perfuração
simples, com apêndices e pontuações intervasculares alternas, areoladas e guarnecidas. Raios
homogêneos compostos por células procumbentes, geralmente trisseriados. Fibras
libriformes, algumas contendo amido e apresentando bifurcações. Os indivíduos ocorrentes
em Sertânia apresentaram: comprimento dos elementos de vaso (405,1 m), diâmetro

tangencial dos vasos (145,6 m), comprimento das fibras (1194,8 m), diâmetro das fibras

(16,4 m), altura dos raios (307,7 m), largura dos raios (39,4 m) e freqüência de vasos por

mm² (149,7 m) e em São José dos Cordeiros: comprimento dos elementos de vaso (354,1

m), diâmetro tangencial dos vasos (118,2 m), comprimento das fibras (1128,5 m),

diâmetro das fibras (16,9 m), altura dos raios (269,7 m), largura dos raios (40,9 m) e

freqüência de vasos por mm² (165,8 m). Com base nas análises realizadas e na literatura
especializada é possível afirmar que: os menores valores médios de comprimento dos
elementos de vaso, diâmetro tangencial dos vasos, frequência de vasos e comprimento das
fibras, dos indivíduos de São José dos Cordeiros, podem estar relacionados aos menores
níveis de precipitação ocorrentes na área e, que tanto as características qualitativas como os
dados quantitativos revelam um conjunto de caracteres adaptativos da espécie ao ambiente da
caatinga.
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