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RESUMO

ANATOMIA RADICULAR DE Cissus gongylodes (Burch ex. Baker) Planch.
 (Vitaceae)
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Letícia de Almeida GONÇALVES ([2])

 

Cissus gongylodes (Burch ex. Baker) Planch. (Vitaceae) é uma liana que possui
 gavinhas com discos adesivos. Durante o período de estiagem, C. gongylodes
 perde as folhas e o caule, que permanece fixado através das gavinhas,
 fragmenta-se. No período chuvoso, os fragmentos que permanecem vivos
 rebrotam gerando novos indivíduos. Em uma das extremidades surgem novas
 partes aéreas e na outra, raízes adventícias. Desta maneira, estes fragmentos
 funcionam como unidades de propagação vegetativa. Os estudos anatômicos
 sobre a raiz de C. gongylodes são incompletos, uma vez que não detalham as
 características das diferentes regiões da mesma. O presente trabalho teve como
 objetivo caracterizar anatomicamente as raízes adventícias que surgem nos
 fragmentos caulinares de C. gongylodes no início do período chuvoso. Secções
 transversais de raízes adventícias foram obtidas à mão livre com auxílio de
 lâmina de aço inoxidável, foram clarificadas e submetidos à dupla coloração com
 azul de astra 0,3% e fucsina básica 0,1%. Os reagentes floroglucinol ácido, sudan
 IV e lugol para detecção de lignina, compostos lipofílicos e amido
 (respectivamente), foram utilizados para auxiliar na caracterização. A raiz em
 estudo possui epiderme unisseriada, córtex expandido e cilindro vascular
 poliarco. As células epidérmicas possuem contorno quadrangular em secção
 transversal, sendo papilosas na região proximal. O córtex é formado por
 colênquima e parênquima. A endoderme é formada por uma camada diferenciada
 de células, porém as estrias de Caspary não foram visualizadas com nenhum dos
 reagentes utilizados. Na região proximal, o felogênio está diferenciado, o súber
 está em início de formação e o colênquima cortical é persistente. A medula
 parenquimática apresenta grande quantidade de amido evidenciado com lugol. O
 cilindro vascular possui de 5 a 10 pólos de protoxilema, intercalados com floema.
 Nessa mesma região, o câmbio vascular está diferenciado e em atividade.
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 Raiz Adventícia.
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