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O xilema secundário apresenta características em sua estrutura que podem garantir 
segurança ou eficiência no transporte de água nas plantas. Estas características podem 
variar dependendo da disponibilidade hídrica do ambiente que a planta cresce. Assim, 
verificamos, neste trabalho, se há padrões anatômicos do xilema secundário de 
Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho característicos de ambientes com 
restrição à água. Os locais de estudo foram: cerrado sensu stricto (s.s.), cerradão e 
floresta estacional semidecídua, que são ambientes que apresentam um período anual 
de seca sazonal; e floresta ombrófila densa que apresenta regime pluviométrico 
constante ao longo do ano. Nós coletamos amostras do xilema secundário do caule 
principal (1,3m acima do solo) de cinco indivíduos em cada ambiente e as processamos 
de acordo com técnicas usuais em anatomia da madeira. Mensuramos, no programa 
AxioVision, o diâmetro do lúmen dos vasos; o comprimento e a espessura da parede 
das fibras; e a altura, a largura e o número de raios por milímetro linear seguindo as 
normas da IAWA Committe. Realizamos uma análise de variância (5% de nível de 
significância) para comparar estas características em cada ambiente. Observamos vasos 
mais largos, raios mais altos e largos e fibras com paredes mais espessas nos indivíduos 
do cerrado s.s., cerradão e floresta estacional semidecídua que são ambientes com 
restrição hídrica quando comparamos com a floresta ombrófila densa. Vasos mais 
largos facilitam ocorrência de embolismo em ambientes mais secos e são mais 
susceptíveis ao colapso com as pressões negativas durante períodos de menor 
disponibilidade de água. No entanto, parece que as características dos raios e das fibras 
auxiliam na manutenção do transporte de água e na integridade dos vasos, 
respectivamente, nos indivíduos presentes no cerrado s.s., cerradão e floresta estacional 
semidecídua, nos períodos de seca. Raios mais altos e largos, pela sua maior capacidade 
de armazenamento de água, podem contribuir de maneira eficiente para a recarga de 
vasos embolisados. As fibras de paredes mais espessas contribuiriam com a resistência 
mecânica necessária ao tecido para evitar, de forma segura, o colapso dos vasos que 
suportam as altas pressões negativas no transporte de água durante os períodos de seca. 
Assim, raios e fibras podem contribuir com a eficiência e a segurança, respectivamente, 
no transporte de água do xilema secundário em M. polymorphum nos ambientes com 
seca sazonal. (FAPESP, CAPES) 
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