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A restinga do Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), localizada em Guarapari,
ES, é composta por diferentes formações vegetacionais que sofrem influência do lençol
freático, dos ventos, da salinidade, além de outros fatores. Dentre as formações
existentes no PEPCV, a halófila e psamófila reptante destacam-se por apresentar
espécies estoloníferas de hábito herbáceo adaptadas ao solo arenoso pobre e salino. Este
trabalho tem como objetivo analisar a morfoanatomia radicular de Ipomoea pes-caprae
(L.) Sweet (Convolvulaceae) ocorrente nestas formações visando contribuir para
elucidação das estratégias adaptativas desta espécie. Para o estudo, foram realizadas
coletas de raízes nas regiões do colo, da zona de ramificação e das raízes laterais, sendo
estas fixadas em F.A.A70 e armazenadas em álcool 70%. As amostras foram incluídas
em parafina, seccionadas transversalmente em micrótomo de avanço automático a 8 µm
e os cortes, corados com Azul de Alcião e Fucsina Básica. A análise e registro das
imagens foram feitas em fotomicroscópio. I. pes-caprae apresenta raízes com diâmetro
variável em um mesmo nó. Em estrutura primária, a raiz apresenta epiderme unisseriada
e córtex com espaços intercelulares amplos. No cilindro vascular ocorrem 3 a 4 pólos de
protoxilema, com canais secretores entre estes pólos. A raiz em estrutura secundária é
constituída por periderme composta por camadas variadas de súber. No córtex, que se
encontra intacto, ocorrem grandes espaços intercelulares e aerênquima, além de
idioblastos portadores de drusas. A raiz apresenta crescimento não-usual, com
parênquima entremeando os elementos de vaso e fibras do xilema secundário. Foram
verificados grãos de amido nas regiões cortical e medular, em maior quantidade no
sentido colo, zona de ramificação e raiz lateral. A morfoanatomia radicular de I. pes-
caprae segue o padrão descrito para a família Convolvulaceae, sendo necessários
estudos do ambiente de restinga para elucidação das estratégias adaptativas desta
espécie. (FAPEMIG)
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