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O trabalho analisou a estrutura anatômica de indivíduos de Jacquinia armillaris Jaq.
(Theophrastaceae), espécie psamófila típica de dunas litorâneas, visando identificar
caracteres adaptativos a este ambiente, e para tal, amostras da folha e do lenho de
indivíduos ocorrentes no município de Mataraca-PB, foram fixadas em FAA70. As
folhas foram seccionadas à mão livre e o caule dissociado em uma mistura de peróxido
de hidrogênio (3%) e ácido acético PA. Análises do material macerado e seccionado
foram feitas com auxílio da microscopia de luz. Em vista frontal, as células epidérmicas
apresentam paredes anticlinais retas, estômatos do tipo anomocíticos, apenas na face
abaxial, e tricomas em ambas as faces. Em secção transversal observou-se a presença de
uma cutícula espessa. Esta, na face adaxial penetra por entre as paredes periclinais das
células da epiderme e se deposita nas paredes anticlinais superiores das células
subepidérmicas. A epiderme é uniestratificada com células pequenas e lúmen reduzido.
O mesofilo é dorsiventral, os feixes vasculares são colaterais e envolvidos por uma
bainha de fibras esclerenquimáticas. O xilema secundário é constituído essencialmente
por elementos de vaso, traqueídes, fibras e parênquima. Os elementos de vaso
apresentam placas de perfuração simples e pontoações areoladas e alternas, já os
traqueídes apresentam pontoações escalariformes. As mensurações dos elementos
celulares revelaram: comprimento dos elementos de vaso (218,8 m), diâmetro do
lúmen dos vasos (34,2 m), comprimento dos traqueídes (219,4 m), diâmetro do
lúmen dos traqueídes (14,0 m), comprimento das fibras (300,9 m), diâmetro do
lúmen das fibras (4,3 m), espessura das paredes das fibras (6,7 m) e diâmetro das
fibras (18,3 m). Os resultados permitem afirmar que em J. armillaris a redução no
tamanho dos elementos celulares do xilema, paredes das fibras espessadas, estômatos
pequenos, folha hipoestomática e cutícula espessa, são adaptações anatômicas as
condições xéricas do ambiente.
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