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Smilax goyazana e S. oblongifolia ocorrem principalmente em áreas de Cerrado e são
utilizadas como plantas medicinais. O objetivo do trabalho foi descrever a morfoanatomia
das raízes e rizóforo das duas espécies. O material vegetativo foi fixado em FAA 50,
incluído em resina plástica, seccionado a 8 µm de espessura, corado com azul de toluidina e
as lâminas montadas em resina sintética “Entellan”. O sistema subterrâneo das duas
espécies é composto por raízes adventícias originadas a partir de uma porção do caule
subterrâneo, denominada rizóforo, sendo que as raízes apresentam-se de dois tipos:
raízes de coloração branca, tenras e de diâmetro maior e raízes de coloração marrom,
rígidas e de diâmetro variável, sendo que essas variações em coloração e espessura
correspondem a estágios distintos de desenvolvimento. As raízes brancas são revestidas
pela epiderme unisseriada e o córtex é amplo. Nas raízes marrons a epiderme está
ausente e o revestimento passa a ser realizado pelo córtex interno que apresenta células
com paredes celulares muito espessadas de composição fenólica. O cilindro vascular é
poliarco e sifonostélico. As raízes marrons das duas espécies acumulam grãos de amido
morfologicamente diferentes no parênquima medular: em S. goyazana são esféricos e
simples (isolados) e em S. oblongifolia são poliédricos e compostos (agrupados). O
rizóforo das duas espécies apresenta estrutura caulinar com regiões nodais muito
espessadas formando artículos, com coloração externa marrom e textura rígida e
coloração interna avermelhada. Para S. goyazana foram realizadas as análises
anatômicas das secções transversais da área nodal tuberizada, na qual foi possível
observar que o processo de intumescimento do rizóforo se dá através do MEP
(meristema de espessamento primário), responsável pela formação de raízes adventícias,
parênquima cortical e feixes vasculares. O revestimento é feito pela epiderme ou pelo
córtex. Não foi possível identificar a endoderme, mas sua localização pode ser sugerida
analisando-se a saída de raízes adventícias formadas nessa estrutura, pois o periciclo
dessas raízes coincide com a região meristemática do rizóforo. O cilindro vascular é
constituído por feixes vasculares do tipo colateral, envolvidos por células de paredes
espessadas; o parênquima vascular apresenta alto grau de lignificação. Na região
cortical e na região mais interna do rizóforo foi possível observar idioblastos de
conteúdo fenólico e idioblastos contendo ráfides. (FAPESP)
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