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As pontoações guarnecidas exercem importante papel no fluxo de água no corpo da planta,

regulando a pressão osmótica e diminuindo o risco de ocorrência de embolias. Além disso,

reduzem a vulnerabilidade das plantas ao estresse hídrico induzido pela cavitação, resultando

numa condução mais segura. Considerando que são poucos os estudos relacionados a esta

estrutura em espécies da flora brasileira, em especial nos representantes da Caatinga, o

objetivo do trabalho foi verificar a presença desse tipo de estrutura em espécies típicas da

Caatinga. Para tal foram coletadas na estação experimental da EMEPA, no município de

Soledade-PB, amostras do lenho de: Croton sonderianus Müll. Arg.; Bauhinia cheilantha

(Bong.) Steud.; Caesalpinia pyramidalis Tul.; Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan;

Pseudobombax simplicifolium A.Robyns; Piptadenia moniliformis Benth.; Aspidosperma

pyrifolium Mart. e Ziziphus joazeiro Mart. Para as análises em Microscopia Eletrônica de

Varredura (MEV) secções longitudinais das amostras, com cerca de 100 µm, foram

clarificadas em hipoclorito de sódio 1%, secas em estufa (60º C), colocadas em porta-objeto

(Stub) e cobertas com carbono. Até o momento, verificou-se a presença de guarnições nas

pontoações dos elementos de vaso de: A. colubrina, P. moniliformis, C. pyramidalis e Z.

joazeiro. Já nas espécies B. cheilantha, A. pyrifolium, P. simplicifolium e C. sonderianus estas

estruturas não foram observadas. Embora predominante entre as espécies da família

Leguminosae, em B. cheilantha esta estrutura não ocorre. Das espécies que apresentam

pontoações guarnecidas somente Z. joazeiro não é decídua. Observou-se também uma relação

direta entre a presença de pontoações guarnecidas e placa de perfuração simples. Os

resultados permitem afirmar que apesar da existência de tendências gerais relacionadas a

presença de pontoações guarnecidas em ambientes secos, expressa em um número

representativo de espécies, há ainda uma proporção de espécies, também representativa, que

não segue tais tendências.
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