
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO CAULE SUBTERRÂNEO DE
CYPERUS ARTICULATUS L. E C. PROLIXUS H.B.K. (CYPERACEAE),

ESPÉCIES CONHECIDAS COMO PRIPRIOCA NO ESTADO DO PARÁ
(BRASIL).

Pedro Paulo dos Santos1, Raimunda Conceição de Vilhena Potiguara1, Eunice
Gonçalves Macedo2 e Alba Lúcia Ferreira de Almeida Lins1.

1Museu Paraense Emílio Goeldi. Departamento de Botânica, Laboratório de Anatomia
Vegetal, Belém, PA, Brasil. 2Universidade do Estado do Pará. Departamento de
Tecnologia da Madeira, Laboratório de Madeira, Belém, PA, Brasil.
santos_pp@yahoo.com.br.

O estado do Pará exibe uma peculiar flora aromática, entre esta destacam-se Cyperus
articulatus L. e C. prolixus H.B.K., conhecidas, respectivamente, como priprioca e
pripriocão. Dos caules subterrâneos dessas espécies se extrai uma essência de aroma
característico, utilizada na confecção de perfumes. Nas pripriocas, não há consenso
sobre a nomenclatura desses órgãos, sendo generalizado como rizoma No corrente
estudo, propôs-se caracterizar a morfologia desses caules. As descrições realizadas
foram de acordo com literatura especializada. O sistema subterrâneo das espécies em
estudo é constituído de raízes, cormo e rizoma, sendo que estes dois últimos são os
caules subterrâneos. O sistema radicular é adventício do nó e entre-nó do cormo. Este,
em ambas espécies, apresenta forma que varia de elíptica a esférica, sendo suculento e
possuindo catafilos avermelhados. Além disso, este órgão produz o escapo floral aéreo e
o ápice caulinar. Em C. prolixus, esses cormos podem ocorrer próximos entre si, de
modo a não se o observar rizoma entre eles. O ápice caulinar, nas duas espécies,
também é revestido por catafilos avermelhados, com regiões de nó e entre-nó próximas,
quando comparado ao cormo. Observações no momento da coleta indicam que esta
região do caule pode manter a forma cilíndrica, formando o rizoma, ou intumescer,
transformando-se no cormo. O rizoma é delgado, envolvido por catafilos avermelhados,
com regiões de nó e entre-nó alongadas, quando comparada aos do cormo, sendo curtos
em C. prolixus e compridos em C. articulatus. O caule subterrâneo de ambas espécies
apresentam um crescimento do tipo plagiotrópico, ou seja, em horizontal. Esse caule
jovem e em desenvolvimento, apresenta coloração branca e, maduro, torna-se escuro.
Em corte transversal, é claro na periferia e amarelado na medula. Concluiu-se que a
diferença morfológica entre as espécies é a distância entre cormos, que em C. prolixus é
pequena, reduzindo o comprimento dos rizomas, contrapondo os de C. articulatus, que
são alongados.
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