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Renealmia L.f. possui aproximadamente 85 espécies presentes nas regiões 
neotropicais e na África. Suas espécies apresentam grande diversidade morfológica, 
sendo, a estrutura da bainha foliar, o posicionamento das inflorescências e o número 
de sementes por fruto características de valor taxonômico. Desta forma, este trabalho 
tem como objetivo caracterizar a morfoanatomia das raízes e dos rizomas de três 
espécies de Renealmia a fim de identificar os caracteres diagnósticos. Foram 
coletados os órgãos subterrâneos de indivíduos de R. chrysotricha Petersen, R. 
breviscapa Poepp. & Endl. e R. nicolaioides Loes. Fragmentos foram submetidos às 
técnicas usuais em anatomia vegetal. Os testes histoquímicos utilizados foram NADI, 
Sudan IV, Dicromato de potássio 10%, Hoephner-Vorsatz, Lugol e ácido 
clorídrico 10%. As raízes apresentam coloração castanho-clara e os rizomas têm 
entrenós curtos e nós em forma de "U", gerando uma ondulação. As raízes, em seção 
transversal, apresentam epiderme uniestratificada. O córtex é formado por exoderme e 
é delimitado por uma endoderme. O parênquima cortical possui uma região externa 
com células dispostas compactamente, e outra interna com lacunas. O sistema 
vascular apresenta floema conspícuo, sendo do tipo incluso em R. nicolaioides. Os 
rizomas de R. breviscapa e R. nicolaioides apresentam epiderme uniestratificada, 
enquanto que, o de R. chrysotricha apresenta súber estratificado. A epiderme do 
rizoma de R. nicolaioides possui tricomas bífidos. A região cortical apresenta feixes 
colaterais fechados dispersos e é delimitada pela endoderme com estrias de Caspary. 
O cilindro central apresenta periciclo parenquimático uniestratificado, seguido de uma 
faixa contínua e estreita de feixes vasculares. Os testes histoquímicos realizados 
confirmam a presença de óleo, substâncias fenólicas, e amido em ambos os órgãos das 
espécies estudadas. Idioblastos fenólicos em R. nicolaioides são encontrados nas 
células do periciclo voltadas para os pólos de xilema. Em R. chrysotricha e em R. 
nicolaioides, cristais de oxalato de cálcio estão presentes nas células parenquimáticas, 
da região cortical do rizoma. A anatomia dos órgãos subterrâneos de Renealmia 
provou ser útil no diagnóstico dessas espécies com características como: o tecido 
condutor da raiz, o de revestimento do rizoma e os metabolitos.  
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