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A presença de diafragma associada ao aerênquima é uma das características anatômicas
observadas em plantas que ocorrem em ambientes alagados como o Pantanal. Os diafragmas
são células braciformes especializadas que interrompem as lacunas aeríferas promovendo sua
sustentação, bem como a condução de gases, podem servir de áreas extras de fotossíntese e
evitar o colapso do órgão, caso ocorra alguma injúria.  Apesar de sua importância, ainda são
escassos os trabalhos com essas células. O objetivo do trabalho foi identificar as plantas com
diafragmas, presentes num banco de dados com 176 espécies forrageiras do Pantanal e
descrevê-lo em diferentes classes, visando obter caracteres que auxiliem no diagnóstico
anatômico das mesmas. As lâminas de órgãos vegetativos dessas plantas foram preparadas de
acordo com técnicas usuais em microhistologia e anatomia vegetal. Os diafragmas foram
caracterizados conforme a forma e tamanho de suas células braciformes e do espaço
intercelular. Das 176 plantas analisadas, 20 foram apresentaram diafragma: Canna glauca L.,
Echinodorus longipetalus Micheli, Echinodorus paniculatus Micheli, Echinodorus tenellus
(Mart.) Buch, Eichornia azurea (Sw.) Kunth, Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buch.,
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees, Luziola fragilis Swallen, Luziola subintegra
Swallen, Nymphaea amazonum Mart. & Zucc., Oryza sp. L., Panicum repens L., Paspalum
acuminatum Raddi, Pontederia cordata L., Pontederia parviflora Alexander, Pontederia
subovata (Seub.) Lowden; Sagittaria guayanensis H.B.K, Sagittaria rhombifolia Cham.,
Thalia geniculata L., e Xyris sp. L.). Nessas espécies ocorreu o predomínio das células
braciformes estreladas curtas, seguida pelas estreladas longas e em menor número pelas
redondas. Quanto aos espaços intercelulares, houve predomínio do tipo triangular pequeno,
seguido pelo variável pequeno, triangular grande, variável grande, lobado pequeno, lobado
grande e finalmente o redondo pequeno. Embora não se tenha observado diferenças marcantes
entre as diferentes espécies, ainda assim é possível utilizar a presença de diafragma, a forma e
o tamanho dos espaços intercelulares como caráter adicional na distinção de algumas
espécies. (Embrapa Pantanal, Royal Zoological Society of Scotland e Fundect).
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