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Análise dos elementos do xilema secundário do caule de Pilosocereus catingicola
(Gürke) Byles & G.D. Rowley, Cereus fernambucensis Lem. e do caule e raiz de
Melocactus violaceus Pfeiff foi realizado com o objetivo de evidenciar possíveis
adaptações ao ambiente de restinga. As amostras foram coletadas em área de restinga e
dunas no município de Mataraca,PB. O material foi fixado em FAA 70% e processado
segundo as técnicas usuais em anatomia da madeira. As análises do material dissociado
e das secções anatômicas foram realizadas sob microscopia de luz. Todas as espécies
apresentaram elementos de vaso com placa de perfuração simples, apêndices,
pontoações escalariformes, fibras libriformes, amido e cristais. Em M. violaceus a raiz
diferenciou do caule por não apresentar espessamento espiralado na parede dos
elementos de vaso e por apresentar fibras com paredes mais delgadas. Os valores
médios dos parâmetros revelaram para P. catingicola: comprimento dos elementos de
vaso (482,5 m), diâmetro dos vasos (64,9 m), comprimento das fibras (847,8 m),

diâmetro das fibras (44,97 m). C. fernambucensis: comprimento dos elementos de

vaso (399,8 m), diâmetro dos vasos (64,0 m), comprimento das fibras (799,0 m),

diâmetro das fibras (30,1 m). M. violaceus (caule): comprimento dos elementos de

vaso (209,6 m), diâmetro dos vasos (40,3 m), comprimento das fibras (496,2 m),

diâmetro das fibras (23,8 m). M. violaceus (raiz): comprimento dos elementos de vaso

(415,3 m), diâmetro dos vasos (30,8 m), comprimento das fibras (624,3 m),

diâmetro das fibras (27,8 m). Os resultados obtidos, até o momento, indicam que as
espécies tendem a investir na estrutura do lenho como forma de adaptação às condições
do ambiente. Caracteres anatômicos como: placa de perfuração simples, elementos
celulares curtos, reserva de amido e presença de cristais, indicam esta tendência.
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