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Amburana cearensis (Arr. Cam.) A.C. Smith (Fabaceae) ocorre naturalmente do 
Nordeste à região Central do Brasil, em áreas de caatinga e na Floresta Pluvial de 
Minas Gerais. Por apresentar capacidade de rebrota e de resistir a condições 
climáticas adversas, seu uso para recuperação de áreas degradadas fez com que a 
espécie sempre tenha representado importante papel em projetos de reflorestamento, 
pois possui um órgão subterrâneo espessado com reservas. A literatura refere-se a 
essa estrutura, como sendo uma raiz tuberizada ou como um xilopódio. No entanto, já 
foi contatado que se trata de um sistema subterrâneo formado por vários órgãos 
tuberizados. Desta forma, este trabalho teve o objetivo de analisar o processo de 
desenvolvimento inicial da planta, para compreender como ocorre a tuberização e 
definir a natureza estrutural de cada uma das estruturas que formam o sistema 
subterrâneo de A. cearensis. Foram realizadas análises morfológicas e anatômicas 
tanto de indivíduos adultos, já em processo de rebrota, quanto de indivíduos 
provenientes de experimentos de germinação em vários estágios de desenvolvimento. 
Para as análises foram, realizados cortes à mão, corados com azul de Astra e safranina 
e montados em lâminas semipermanentes com glicerina 40%. Os resultados 
demonstraram que o sistema subterrâneo de A. cearensis é composto pelo hipocótilo 
sempre tuberizado e por raízes principal e adventícias que podem variar no grau de 
tuberização, dependendo do grau de desenvolvimento da planta. O hipocótilo 
apresentou uma medula ampla e bem delimitada, com o xilema primário endarco, 
caracterizando uma estrutura caulinar. Já na raiz principal como nas adventícias 
notou-se a presença de uma pequena medula pouco delimitada e xilema primário 
exarco, variando apenas na quantidade de pólos de protoxilema, entre os dois tipos de 
raízes. Foi observado que a tuberização ocorre, em todos os órgãos, pela proliferação 
de células parenquimáticas do córtex, do parênquima axial e radial, o qual invade a 
área da medula e funde-se a ela. Comparando os dados aqui apresentados, com os 
encontrados na literatura pode-se perceber que o que é descrito como raiz tuberizada 
ou xilopódio em A. cearensis, é na verdade um tubérculo hipocotiledonar a partir do 
qual são emitidas a raiz principal, que neste caso possui medula, e raízes adventícias, 
todos formando o sistema subterrâneo nessa espécie, o qual lhe confere importantes 
características de resistência a condições desfavoráveis.  
 
Palavras chave: amburana, caatinga, germinação de sementes, hipocótilo 
 
 


