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A família Cyperaceae constitui uma das maiores dentro das monocotiledôneas
 com aproximadamente 122 gêneros e 4500 espécies. A similaridade existente
 entre as espécies de Cyperaceae e a dificuldade de visualização dos caracteres
 geralmente utilizados para distinção dos espécimes faz com que a anatomia
 possa ser utilizada como uma ferramenta para distinção dos taxa. O presente
 trabalho visou ampliar o conhecimento sobre a anatomia foliar e do escapo floral
 de espécies da família Cyperaceae encontradas em restingas piauienses. Foram
 analisados seis gêneros distribuídos em nove espécies da família. As espécies
 analisadas incluindo tanto lâmina foliar quanto escapo floral foram: Bulbostyllis
 scabra, Bulbostyllis capillaris, Cyperus maritimus, Cyperus aggregatus,
 Fimbrystilis cymosa, Remirea marítima e Rincospora riparia, sendo que para as
 espécies Eleocharis interstincta e Cyperus articulatus a estudo se procedeu
 somente com o escapo floral. As lâminas foram montadas de acordo com os
 protocolos usuais em anatomia vegetal. Na lâmina foliar foram consideradas
 como características diagnósticas: epiderme biestratificada, presença de células
 buliformes, tipos de tricomas, ocorrência de cristais. No escapo floral foi
 observado formato em secção transversal, presença de aerênquima, sendo que
 este ocorreu em Rhincospora riparia e em Eleocharis interstincta, nesta última
 espécie, notou-se a presença de clorênquima sob a epiderme bem como
 circundando os feixes vasculares. A presença de medula fistulosa ficou restrita à
 Bulbostyllis capillaris. Caracteres como epiderme uniestratificada, cutícula
 espessa, calotas de fibras bem como presença de parênquima aqüífero não
 variaram entre as espécies analisadas, estando presentes na maioria destas.
 Com a realização do presente trabalho foi possível destacar caracteres
 anatômicos importantes na distinção de espécies de Cyperaceae de restinga
 piauienses bem como relacionar os resultados a possíveis adaptações
 ambientais.
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