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A fotossíntese C4 é um mecanismo de concentração de CO2 que aumenta a eficiência
fotossintética de plantas em regiões com baixa concentração desse gás e altas temperaturas. A
separação espacial das enzimas envolvidas nesse processo é requisito para o seu adequado
funcionamento. Na anatomia Kranz, essa separação espacial é feita por meio da
compartimentação entre tecidos, na qual células do mesofilo correspondem ao local de
fixação do CO2 e a bainha do feixe, de concentração do mesmo. Estudos acerca do
desenvolvimento dos tecidos foliares foram desenvolvidos em espécies com e sem anatomia
Kranz. No entanto, trabalhos envolvendo a histogênese foliar de representantes de
Gomphrena L. não foram desenvolvidos até o momento. Por esse motivo, o presente estudo
tem como objetivo analisar a histogênese da lâmina foliar de Gomphrena arborescens L.f. e
G. scapigera Mart., espécies que possuem anatomia Kranz. Ápices caulinares foram fixados
em formalina neutra tamponada e incluídos em parafina. Secções transversais e longitudinais
seriadas foram feitas em micrótomo rotativo e coradas em Azul de Astra 1% em etanol 50% e
Fucsina Básica 0,5% em etanol 50%. Os meristemas marginais, a partir dos quais se
originarão as lâminas foliares, instalam-se logo nos primeiros estágios de desenvolvimento da
folha. Foi possível observar diferentes etapas de diferenciação desses meristemas, desde o
período meristemático, até sua diferenciação nos meristemas apicais (protoderme, meristema
fundamental e procâmbio). Depois, inicia-se a formação dos feixes vasculares e,
paralelamente, a caracterização do mesofilo bifacial. Ocorre, então, pronunciada expansão do
mesofilo por meio de divisões e crescimento celulares ao longo da lâmina foliar (crescimento
intercalar). Finalmente, tem-se a diferenciação da síndrome Kranz (endoderme diferenciada
em bainha Kranz e células do mesofilo dispostas radialmente em torno dos feixes vasculares).
O estudo do desenvolvimento dos tecidos foliares de duas espécies de Gomphrena indica que
nos primeiros estágios de desenvolvimento ainda não existe compartimentação tecidual, ou
seja, diferenciação morfológica entre o mesofilo com disposição radiada e a endoderme. Tais
observações sugerem que o metabolismo fotossintético ativo nos estágios iniciais de
desenvolvimento foliar seja a fotossíntese C3. O processo C4 provavelmente tem início a partir
do momento em que a síndrome Kranz está diferenciada. (CNPq/FAPESP)
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