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Cyperaceae é a segunda maior família em representantes com anatomia Kranz dentre as
Angiospermas. A origem e a terminologia empregada para as bainhas das unidades
vasculares em Cyperaceae não é uniforme. Esse estudo anatômico de raízes encaixa-se
numa abordagem mais ampla que visa estudar a organização estrutural dos órgãos
vegetativos de espécies de Cyperaceae com diferentes tipos de anatomia Kranz e não
Kranz. Foram estudadas as espécies: Rhynchospora albiceps Kunth (não Kranz);
Kyllinga brevifolia Rottb., Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. e Rhynchospora
barbata (Vahl) Kunth (Kranz - tipo clorociperóide); Bulbostylis conifera (Kunth) C. B.
Clarke e Fimbristylis complanata (Retz) Link (Kranz - tipo fimbristilóide) e
Rhynchospora globosa Roem. & Schult. (Kranz - tipo rincosporóide). As espécies
foram coletadas em diferentes ecossistemas, fixadas em FAA 50 e conservadas em
álcool 70%. Foram realizadas secções transversais a mão livre e com auxílio de
micrótomo rotativo de raízes jovens e adultas. As secções foram coradas e montadas em
lâminas semipermanentes e permanentes. Em secção transversal as raízes apresentam
epiderme unisseriada. O córtex é diferenciado e radiado. O córtex externo é formado
pela exoderme, unisseriada na maioria das espécies e multisseriada em K. brevifolia e P.
polysachyos. O córtex mediano apresenta células com poucos espaços intercelulares na
raiz jovem e na adulta ocorrem fileiras de células arredondadas que separam o
aerênquima esquizolisígeno. O interno é formado por células menores e reduzidos
espaços intercelulares. As células endodérmicas apresentam estrias de Caspary na raiz
jovem e paredes fortemente espessadas na maturidade. O periciclo é unisseriado, com
células de paredes espessadas na maturidade. O cilindro vascular possui estrutura
poliarca e variado número de elementos de metaxilema. A estrutura anatômica das
raízes das espécies estudadas é semelhante à de outras espécies de Cyperaceae já
estudadas, tendo em comum o córtex diferenciado e radiado, aerênquima
esquizolisígeno e organização vascular poliarca. Entre as diferenças observadas
destacam-se forma e número de camadas da exoderme, espessamento das células
endodérmicas e número de elementos do metaxilema. Acredita-se que a endoderme e o
periciclo presentes nas raízes estarão envolvidos com as bainhas que envolvem as
unidades vasculares dos órgãos fotossintéticos nos diferentes tipos de anatomia Kranz.
(Capes).
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