
 

CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA E MORFOLÓGICA DO 
CRESCIMENTO DE RAÍZES AÉREAS DE Pandanus utilis BORY 

(PANDANACEAE) 
 

Lucas Henrique Santos Barbosa1 & Graziela Cury1 
1Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde – Universidade Federal de Alagoas, Setor 

de Botânica, Laboratório de Anatomia e Morfologia Vegetal, Maceió, AL, Brasil. 
lucashenrique_018@hotmail.com 

 
Pandanus utilis Bory, espécie conhecida como pinheiro de Madagascar, é 
amplamente utilizada como ornamental e o que valoriza seu uso para essa finalidade é 
a ocorrência de espessas raízes aéreas do tipo escora, importantes órgãos de 
sustentação que, nessa espécie, são emitidas a partir da porção inferior do caule. O 
objetivo deste trabalho foi analisar a morfologia e a anatomia do espessamento das 
raízes aéreas de P. utilis. Foram coletadas raízes com diferentes diâmetros de 
espessura, a partir de três indivíduos adultos presentes em área urbana da cidade de 
Maceió (AL). A análise morfológica compreendeu a observação da sua estrutura 
externa em raízes ligadas ao caule e em material coletado. Para a análise anatômica 
foram realizados cortes a mão livre de fragmentos das raízes, na região próxima à 
coifa, menos diferenciada, e nas regiões mais afastadas, mais diferenciadas, de raízes 
mais delgadas e raízes mais espessadas. Os cortes foram clarificados com hipoclorito 
de sódio comercial, corados com azul de Astra e safranina e montados em lâminas 
semi-permanentes com glicerina 40%. As análises morfológicas mostraram que as 
raízes quando emitidas a partir do caule já se encontram espessadas e, conforme a raiz 
cresce em direção ao solo, esse espessamento torna-se maior. Ao longo de todo o 
comprimento das raízes foram observadas pequenas saliências alinhadas, as quais 
correspondem à iniciação de raízes secundárias e, na sua região apical, uma coifa bem 
desenvolvida. A ramificação dessas raízes, com o desenvolvimento das raízes 
secundárias, ocorre somente após a sua penetração no solo. O processo de 
espessamento ocorre por divisão das células parenquimáticas e formação e expansão 
de espaços intercelulares no córtex e no cilindro vascular, pela atividade 
meristemática da endoderme produzindo a porção interna do córtex e pela atividade 
meristemática do periciclo que produz fibras, células parenquimáticas e elementos de 
xilema e floema primários para o interior do órgão. O processo de espessamento 
observado em raízes de P. utilis é semelhante ao observado em alguns caules de 
monocotiledôneas e não segue o padrão anatômico apresentado por raízes desse 
grupo, no qual a medula é ampla e cordões de floema e xilema primários alternam-se 
entre si. No entanto, mais estudos são necessários, inclusive em outras espécies do 
gênero para verificar se as características anatômicas encontradas nas raízes dessa 
espécie constituem um caso geral ou apenas um padrão específico. 
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