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RESUMO

CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DA RAIZ DE Viola odorata L (Violaceae).

Mayra Girotto MOSCA (1)

Odete Luiza de Lucca THIEZERINI (1) (2)

A espécie Viola odorata L. conhecida popularmente como violeta-comum, violeta-
perfumada ou violeta-de-cheiro, pertencente à família Violaceae, além de
 ornamental, apresenta substâncias que lhe conferem propriedades medicinais.
 Este trabalho preocupou-se com a caracterização anatômica da  raiz dessa
 espécie, como contribuição às pesquisas em farmacobotânica e à taxonomia da
 família. Para a preparação histológica o material foi fixado em FAA 70 e a
 coloração utilizada foi Astra Blue. Em corte transversal esse órgão apresenta
 contorno aproximadamente circular. Na estrutura primária a epiderme mostra-se
 unisseriada com células de contorno irregular;  parênquima cortical  formado por
 células de tamanho e contorno irregulares, desprovido de espaços intercelulares
 e, mergulhadas nesse parênquima, encontram-se células secretoras. Delimitando
 o córtex do cilindro central encontra-se uma camada endodérmica com células de
 paredes com espessamento pouco acentuado e, subseqüente à esta, se faz
 presente o periciclo unisseriado com células de forma e tamanho variado. O
 sistema vascular apresenta quatro pólos de xilema alternados com floema,
 caracterizando raiz tetrarca e a medula mostra-se parenquimatosa. Em estrutura
 secundária a epiderme é simples seguida de parênquima cortical com células de
 contorno uniforme, idioblastos cristalinos e sem espaços intercelulares;
 endoderme constituída de células com paredes levemente reforçadas e de
 tamanho menor que as corticais, delimitando o córtex do cilindro central. Disposto
 de maneira concêntrica entre xilema e floema encontra-se o câmbio vascular e a
 região central é preenchida por células parenquimáticas com paredes reforçadas.
 A raiz da espécie estudada apresenta características que seguem o padrão
 anatômico para esse órgão, constituído de epiderme, córtex e cilindro central.
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