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1  INTRODUÇÃO

A vegetação do cerrado cobre cerca de 23% da superfície do território brasileiro, sendo um dos tipos 
de vegetação com maior diversidade florística, compreendendo aproximadamente 10.000 espécies de plantas 
superiores, dentre as quais, cerca da metade das espécies endêmicas deste bioma (Ratter, 2004).

Xylopia aromatica Lam. (Mart.) (Annonaceae) é uma árvore característica do Cerrado e Campo – 
cerrado. A espécie é semidecídua, pioneira, heliófita e seletiva xerófita, com altura média de 4 a 6 metros e 
DAP entre 15 a 25 cm (Lorenzi, 2002; Durigan et. al., 2004). Ecologicamente é utilizada para reconstituir 
áreas degradadas, especialemente em terrenos pobres e secos. Embora se comporte como pioneira, possui 
crescimento lento; produz grande quantidade de sementes e os seus frutos são muito procurados por pássaros 
(Lorenzi, 2002). Sua madeira é comercialmente empregada na produção de forros e pequenas caixas, além 
dos frutos serem utilizados para extração de óleos essenciais medicinais e terapêuticos (Vestri et al., 1992; 
Lorenzi, 2002).

A anatomia ecológica correlaciona características anatômicas e morfológicas da planta com 
características ambientais do local de sua coleta (Carlquist, 1988). Com o lenho de X. aromatica já se efetuaram 
estudos sob o ponto de vista ecológico (Luchi et al., 2005), contudo não foram encontrados trabalhos sobre a 
variação axial do lenho, importante componente para ampliar a compreensão do crescimento e fisiologia desta 
espécie. Desta forma, propõe-se neste estudo investigar a existência de variações anatômicas entre raiz, tronco 
e ramo em Xylopia aromatica e correlacioná-las com as diferentes funções desses órgãos.

2  MATERIAL E MÉTODOS

O material foi coletado na Floresta Estadual de Assis (FEA), localizada no município de Assis, 
São Paulo. Latitude 22º23’S, longitude 50º15’W, altitude de 560 m.s.m. A área é constituída por vegetação 
de transição entre Cerradão e Floresta Estacional Semidecidual, o clima é do tipo Cwa, quente com inverno 
seco, temperatura média anual de 22,1 ºC e precipitação média anual de 1.441,5 mm (Max et al., 2007; 
Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura - CEPAGRI, 2010).
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Figura 1. Variação anual da precipitação e temperatura e Balanço Hídrico Normal Mensal do município de Assis 
(CEPAGRI, 2010). ETP = evapotranspiração potencial; ETR = evapotranspiração real.

A partir de quatro árvores jovens de Xylopia aromatica Lam. (Mart.), obtiveram-se amostras do 
lenho em cinco alturas diferentes das árvores: raiz (RZ) (30 cm de profundidade), base do tronco (T1), 
meio do tronco (T2), topo do tronco (T3) e ramo (RO). De cada amostra obtiveram-se corpos-de-prova com 
cerca de 2 cm3 e destes foram retirados pequenos fragmentos e posteriormente macerados e corados com 
safranina alcoólica a 1% (Berlyn e Miksche, 1976). Os corpos-de-prova foram amolecidos e seccionados 
em micrótomo de deslize Zeiss Hyrax S50, com espessura entre 12 e 25 mm. Secções de cada amostra 
foram clarificadas com hipoclorito de sódio a 60% e coradas com safranina 1% (Sass, 1951). Prepararam-
se lâminas provisórias para a análise e mensuração dos elementos anatômicos (International Association 
of Wood Anatomists – IAWA, 1989). Todas as mensurações foram realizadas em microscópio Olympus 
modelo CX 31, equipado com software de análise de imagens Image – Pro Express versão 6.3.

A análise estatística foi desenvolvida com auxílio do programa SigmaStat 3.5 da SPSS Incorporation. 
Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) e teste de comparações múltiplas 
(Holm-Sidak) para detectar as variações anatômicas entre as diferentes posições estudadas. Realizaram-se 
também análises de regressão linear entre as características anatômicas e as posições axiais.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio das análises de regressão linear foi detectada diminuição da largura dos raios na direção 
axial (R2 = 0,92), para as demais características dos elementos anatômicos não se observaram tendências de 
aumento ou diminuição na mesma direção. O comprimento dos elementos de vaso e o diâmetro foram menores 
na posição T1 (base do tronco), enquanto que no ramo, a frequência dos vasos foi maior e as pontoações 
intervasculares menores. Fibras com maiores diâmetros e paredes mais espessas ocorreram no topo do tronco, 
posição T3 (Tabela 1).

As características anatômicas podem ser discutidas com base nas funções principais de cada célula: 
vasos para o transporte de água, parênquima radial e axial para armazenamento de substâncias e fibras 
para sustentação. O comprimento dos elementos de vaso foi maior na raiz, contudo não mostrou diferença 
significativa com o topo do tronco, sendo o menor valor encontrado na base do tronco. Em estudo semelhante 
com Copaifera langsdorffii, também coletada na Floresta Estadual de Assis, Gouveia et al. (2009) encontraram 
elementos de vaso mais curtos na base do tronco, sendo que as demais posições não variaram significativamente. 
Goulart e Marcati (2008) em estudo com raiz e tronco de Lippia salviifolia ocorrendo também em Cerrado 
encontraram elementos de vaso mais longos no tronco. Já Psaras e Sofroniou (2004) encontraram elementos 
de vaso mais longos na raiz de Phlomis fruticosa, uma planta do mediterrâneo.
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Ewers et al. (1997), reportaram que em árvores e arbustos, os vasos tendem a apresentar maiores 
diâmetros nas raízes do que no tronco, sendo que o contrário ocorre em lianas. Machado et al. (2007) em 
análise com cinco espécies de Styrax de Floresta Estacional Semidecídua, Mata Ciliar e Cerrado, observaram 
vasos de maior diâmetro no tronco em espécies de floresta e na raiz em espécies do Cerrado. Segundo 
Zimermann (1983) e Hacke e Sperry (2001), o estresse de água na raiz deve ser menor do que no tronco, sendo 
aquela menos propensa a desenvolver embolias, uma das possíveis explicações seria a presença de pressão 
positiva na raiz que tornaria as embolias mais facilmente reversíveis. No presente estudo, o diâmetro dos 
vasos mostrou maiores valores nas três posições mais altas (T2 a RO), embora não tenha ocorrido diferença 
significativa entre T2 e RO e a raiz, sendo que o menor diâmetro ocorreu na base do tronco. Tal resultado 
pode indicar uma maior segurança na condução de água na parte basal do tronco, uma vez que de acordo com 
Zimermann (1983), vasos com maiores diâmetros são mais eficientes, enquanto vasos menores dão maior 
segurança, pois, Baas et al. (2004) descrevem que segundo a lei de Poiseuille quando o diâmetro dos vasos é 
dobrado, aumenta-se em 16 vezes a eficiência hidráulica. Essas variações no diâmetro são importantes para 
a condução de água na planta.

Associado ao diâmetro, a maior frequência de vasos foi encontrada no ramo, o que pode estar ligada 
à alta eficiência na condução de água neste órgão. Apenas levando em conta os valores em cada posição, 
outra abordagem possível é inferir que vasos de menores diâmetros na raiz e base do tronco, encontrados 
em X. aromatica podem propiciar maior segurança contra a formação de bolhas de ar e consequente perda 
da coluna de água (Carlquist, 1988), característica esta que pode ser importante em um ambiente como o 
da FEA, onde há um período seco no inverno e ocorrência de estresse hídrico em dois meses do ano, abril 
e agosto (Figura 1).

Quanto aos raios, a largura em micrometros foi a característica que mais chamou a atenção, na qual 
raios mais largos ocorreram na raiz, diminuindo gradativamente até o ramo. Resultados semelhantes ao de 
Goulart e Marcati (2008), que notaram raios mais largos na raiz de Lippia salviifolia, e Prata e Mendonça 
(2009) que investigaram a madeira da raiz e do tronco de Maytenus guyanensis, uma árvore de pequeno porte 
endêmica de terra firme na Amazônia, sendo que as autoras encontraram na raiz raios com maior número 
de células na largura. Psaras e Sofroniou (1999) também encontraram raios mais largos na raiz de Capparis 
spinosa, uma planta do mediterrâneo, local sujeito a dois períodos anuais de estresse, verão seco e inverno 
frio. Resultado similar ao de Machado et al. (2007), que observaram raios mais largos na raiz em quatro das 
cinco espécies de Styrax que investigaram. Goulart e Marcati (2008) investigando a raiz e tronco de Lippia 
salviifolia em Cerrado sugeriram que o fato das plantas por elas estudadas apresentarem raízes superficiais, 
estarem em solo pobre em nutrientes e em um ambiente sazonal, pode ter favorecido a formação de raios mais 
largos, que propiciariam maior suprimento de nutrientes nos períodos de seca. Na FEA, o ambiente é sazonal, 
o que poderia explicar os raios mais largos na raiz com relação ao tronco em Xylopia aromatica.

Baas et al. (2004) mencionaram relação negativa entre o diâmetro ou a frequência de vasos e a 
resistência à ruptura, uma vez que regiões da madeira com maior número de vasos ou com maior diâmetro 
tendem a ser mais frágeis. No presente estudo, os maiores diâmetros de vaso foram observados no topo do 
tronco, local com fibras de maior diâmetro e paredes mais espessas. Como a função principal das fibras é 
a sustentação, é possível que o resultado aqui encontrado indique um reforço mecânico no topo do tronco, 
contribuindo para minimizar a ruptura nesta região.
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Figura 2. Lenho de Xylopia aromatica. a-b. Secções transversais mostrando diferença no diâmetro dos vasos entre a base 
do tronco (Figura a) e o topo do tronco (Figura b). c-d. Secções tangenciais, notar diferença na largura dos raios entre a 
raiz (Figura c) e o ramo (Figura d). Barras = 200 µ.

Tabela 1. Variação axial das características anatômicas do lenho de Xylopia aromatica.

Características anatômicas
Variação axial Holm-Sidak

RZ T1 T2 T3 RO F P
Diâmetro dos vasos (µm) 82 b 70 c 92 a,b 101 a 91 a,b 14,548 <0,001

Comprimento dos elementos de vaso (µm) 416 a 328 c 374 b 402 a,b 377 b 11,220 <0,001
Frequência dos vasos (n° mm-2) 17 b 17 b 19 b 18 b 25 a 5,453 <0,001
Pontoações intervasculares (µm) 4 a 4 a 5 a 5 a 4 b 4,537 0,002
Pontoações raiovasculares (µm) 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 0,865 0,487

Altura dos raios (µm) 462 a 461 a 364 b,c 402 a,b 328 c 11,206 <0,001
Largura dos raios (µm) 59 a 46 b 44 b 38 c 35 c 38,665 <0,001

Frequência dos raios (n° mm-1) 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 0,986 0,415
Comprimento das fibras (µm) 891 a,b 934 a 841 b 896 a,b 866 a,b 3,199 0,013

Diâmetro das fibras (µm) 22 b 20 b 21 b 24 a 20 b 11,052 <0,001
Lume das fibras (µm) 10 a 9 b,c 10 a,b 10 a,b 8 c 5,730 <0,001

Espessura de parede das fibras (µm) 5 b 5 b 5 b 7 a 5 b 10,563 <0,001

Médias seguidas de letras distintas diferem estatisticamente (Teste de Holm-Sidak). RZ = raiz, T1 = base do 
tronco, T2 = meio do tronco, T3 = topo do tronco, RO = ramo.



IF Sér. Reg., São Paulo, n. 42, p. 109-114, jul. 2010.

113

ROMEIRO, D. et al.  Características anatômicas quantitativas da raiz, tronco e ramo em árvores jovens de Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

4  CONCLUSÕES

As características mais marcantes entre as diferentes alturas estudadas foram: menor diâmetro de 
vasos na base do tronco; maior frequência de vasos no ramo; menor pontoação intervascular no ramo; raios 
mais largos na raiz e base do tronco; fibras de maior diâmetro e com paredes mais espessas no topo do tronco. 
Esses resultados podem indicar um ajuste das plantas ao ambiente no sentido de equilibrar a eficiência e a 
segurança no transporte de água, alternando as dimensões e frequências dos vasos nas diferentes alturas; 
armazenamento de substâncias nutritivas no caso do maior volume dos raios na raiz; além de maior resistência 
da madeira no topo do tronco, com fibras de maior diâmetro e paredes mais espessas.
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