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O gênero Richterago é endêmico no Brasil, com centro de diversidade na Cadeia do
Espinhaço. A topografia, o clima e o substrato da região favorecem adaptações
estruturais e fisiológicas para a sobrevivência da planta. Como exemplo de adaptações
no sistema caulinar, podemos citar o xilopódio e o rizóforo, o qual é homorrízico, ou
seja, todo sistema radicular é formado a partir dele. Já o xilopódio, registrado em muitas
espécies de cerrado, pode apresentar origem mista a partir da tuberização do hipocótilo
e da raiz primária. A proposta deste estudo é caracterizar o sistema caulinar de espécies
de Richterago, buscando informações morfo-anatômicas que definam o tipo de estrutura
subterrânea, com ênfase nas que apresentam origem caulinar. Para isto, foram coletados
e observados em campo indivíduos de espécies ocorrentes na Serra do Cipó, Minas
Gerais. Após a caracterização morfológica do sistema caulinar, foram feitas secções
transversais e longitudinais de diferentes regiões para definir anatomicamente a sua
origem (caulinar/radicular). Amostras do sistema caulinar (caule aéreo e caule
subterrâneo) das espécies foram fixadas em FAA 50, desidratadas em série etanol/t-
butanol, e incluídas em parafina para seccionamento em micrótomo. Os dados
revelaram que as espécies apresentam diferentes formas de vida (fanerófita,
hemicriptófita e geófita) e que o sistema caulinar subterrâneo pode ser representado por
xilopódio ou rizóforo. Algumas características encontradas nas espécies são registradas
na literatura para a definição de rizóforo, como geotropismo positivo, presença de
gemas vegetativas endógenas, catafilos e produção de raízes adventícias. Nas etapas de
desenvolvimento observadas neste estudo, não foi possível registrar o crescimento
simpodial, característico dos rizóforos encontrados em outras Asteraceae. Independente
do tipo de estrutura caulinar subterrânea, as espécies de Richterago apresentam eixo
caulinar aéreo reprodutivo, o qual é mais desenvolvido nas espécies com folhas em
rosetas, caracterizando o escapo floral, cuja organização do sistema vascular difere do
caule subterrâneo, por apresentar uma faixa de células lignificadas de origem
pericíclica. Apenas em R. amplexifolia este eixo caulinar é bastante reduzido.
Consideramos que em Richterago o rizóforo e o xilopódio podem ser órgãos de
resistência e de propagação vegetativa, sendo um excelente laboratório para estudos de
sistemas caulinares em espécies de cerrado e campos rupestres. (CNPq)
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