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Considerando a diversidade da flora dos cerrados brasileiros, são poucos os trabalhos que
descrevem a ocorrência de interações simbióticas e os caracteres morfo-anatômicos
adaptativos. O presente trabalho teve como objetivo descrever a estrutura anatômica da raiz,
caule e folha de Cybianthus detergens Mart. ocorrente em cerrado com ênfase na verificação
da ocorrência de micorrizas. Foram coletados os sistemas subterrâneos, caule e folhas de
indivíduos jovens de C. detergens em populações nativas do cerrado da Floresta Nacional
(FLONA) de Paraopeba (MG). Amostras foram fixadas em FAA50 e processadas conforme
metodologia usual para observação ao microscópio de luz e eletrônico de varredura. As raízes
são protostélicas com epiderme uniestratificada, apresentando pêlos radiculares e tricomas
secretores multicelulares, com 1 célula no pé, 1 célula no pescoço e uma cabeça dilatada,
multisseriada, com 2 a 4 células. As células da exoderme têm paredes espessadas e
impregnadas por compostos lipídicos, exceto as de passagem. No córtex predomina
parênquima de reserva, com volumosos grãos de amido e em algumas ocorrem fungos
micorrízicos do tipo arbuscular. O caule apresenta estrutura eustélica típica. A folha é
dorsiventral, hipoestomática. O caule e a folha apresentam cavidades, cuja secreção apresenta
coloração castanha alaranjada, dificultando a identificação da sua natureza química através de
testes histoquímicos. No caule e na folha também foram observados tricomas secretores
multicelulares, semelhantes aos descritos para a raiz, variando no número e arranjo das células
da cabeça. A associação com micorrizas arbusculares é uma importante forma de adaptação
aos estresses característicos do cerrado. Quanto à presença dos tricomas secretores na raiz, são
necessários estudos complementares para elucidar o tipo de secreção produzida e o valor
adaptativo destas estruturas secretoras. (CNPq)
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