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Desmoncus polyacanthos Martius (Arecaceae), conhecida vernaculamante por jacitara,
apresenta hábito escandente com indicações etnobotânicas e está restrita aos trópicos,
equivalendo aos rattans do Velho Mundo, mesmo não existindo nenhum parentesco entre eles.
Apesar da sua importância, não existem trabalhos concernentes à anatomia do gênero ou da
espécie. Assim, o objetivo deste foi estudar a anatomia dos órgãos vegetativos de Desmoncus
polyacanthos Martius, visando contribuir para o conhecimento da mesma. O material
botânico foi coletado no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (S
01°27’19.6” W 48°26’27.1”), parte do material foi destinada à confecção de exsicatas e
incorporada como testemunho no Herbário João Murça Pires (MG), com número de registro
MG 189008, e outra parte às técnicas usuais em anatomia e histoquímica vegetal no
Laboratório de Anatomia Vegetal (LAV/MPEG). Em vista frontal, o tecido de revestimento,
exceto na raiz e região interna da bainha, possui anticlinais sinuosas na região intercostal e
retas na costal, os apêndices epidérmicos encontram-se adensados na face abaxial, onde os
complexos estomáticos são do tipo tetracítico, as pinas são hipoestomáticas e os tricomas
tectores são pluricelulares bífidos e aplanados sobre a superfície. A secção transversal das
pinas mostra epiderme é revestida por cutícula levemente espessada, seguidamente, há tecido
hipodermóide de paredes delgadas e heterodimensionais. O mesofilo é constituído por
clorênquima indiferenciado interrompido por agrupamentos fibrosos e feixes vasculares.
Estes, são colaterais, com floema bipartido, exceto no caule e raiz, envolvidos parcial ou
totalmente por bainha parenquimática e esclerenquimática, endoderme e periciclo,
respectivamente. Apenas nas pinas, guarnecendo os feixes vasculares, há idioblastos contendo
corpos silicosos, chamados stegmatas. No estipe, axi foliar e nervura central há extensa
bainha fibrosa limitando a região central, onde no primeiro parece ser a somatória das bainhas
de cada feixe vascular que formam a extensa bainha. Na raiz poliarca há amiloplastos e
aerênquima, ocorrendo também uma medula parenquimática no interior do cilindro vascular.
Percebe-se que apesar do táxon possuir características anatômicas e histoquímicas comuns à
família Arecaceae, verificou-se alguns caracteres específicos ao mesmo, como o clorênquima
indiferenciado, presença de sílica somente nas pinas e ausência de agrupamentos fibrosos
isolados no estipe. (CNPq/ MPEG)
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