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Cyperus articulatus L. e C. prolixus H.B.K. são espécies aromáticas amazônicas,
conhecidas vernaculamente como priprioca e pripriocão, das quais é extraída uma
essência do caule subterrâneo utilizada no perfume cheiro-do-Pará. Para esses taxa, não
há trabalhos que descrevam o desenvolvimento vegetativo dos órgãos subterrâneos,
constituídos de raízes, cormo e rizoma. Diante disso, este estudo propôs-se caracterizar
a participação do meristema de espessamento primário, em diferentes etapas do
desenvolvimento vegetativo do rizoma. Os métodos usados foram cortes histológicos,
testes citoquímicos e histoquímicos, inclusão em parafina e maceração. Os testes
citoquímicos utilizados foram com cloreto férrico 10%, para compostos fenólicos, e
sudam III, para lipídios. Os resultados mostraram que, em secção longitudinal, o ápice
caulinar das duas espécies apresenta meristema apical com protoderme, meristema
fundamental e cordões procambias. Próximo a estes e paralelo aos primórdios foliares,
encontra-se o meristema de espessamento primário (MEP) ativo e idioblastos de
compostos fenólicos e oleíferos. O MEP, em secção transversal, produz parênquima
para o exterior e interior e feixes vasculares anfivasais o interior, delimitando uma
região cortical e outra medular. Os feixes vasculares originados no MEP possuem
bainha de células esclerenquimáticas e xilema com predominância de metaxilemas. Os
elementos de vaso encontrados nesses feixes são, geralmente, de espessamento de
parede reticulado e de terminações transversais, oblíquas e bifurcadas. Posteriormente, a
endoderme se diferencia, e é possível reconhecer o periciclo. Dessa forma, percebe-se
córtex externo, advindo do meristema fundamental, e outro interno, originado no MEP.
Subsequentemente, ocorre a formação de cordões de células esclerenquimáticas no
córtex externo e, em C. articulatus, também circunvizinhos a endoderme. Ainda no
córtex interno desta espécie, as células mais externas sofrem um processo esquiso-
lisígeno, originando um aerênquima. No rizoma de C. prolixus, o córtex interno é
constituído de parênquima amilífero. Por conseguinte, as células endodérmicas
adquirem espessamento por total, assim como o periciclo. Desse modo é finalizada a
atividade do meristema de espessamento primário. Portanto, o MEP é fundamental para
o desenvolvimento anatômico vegetativo do rizoma das espécies estudadas.
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