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Herreria Ruiz & Pavon compreende oito espécies distribuídas no Norte (Rondônia), 
Nordeste (Bahia), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina) do Brasil. Suas espécies são trepadeiras herbáceas que 
possuem estruturas subterrâneas espessadas, frequentemente rizóforos. As Asparagaceae 
são conhecidas por armazenar carboidratos solúveis em órgãos subterrâneos de reserva e 
no Cerrado estes órgãos estão relacionados, geralmente, à tolerância das plantas à seca e 
aos incêndios sazonais. Os objetivos deste trabalho foram caracterizar a morfoanatomia 
dos órgãos do sistema subterrâneo de Herreria sp., ocorrente em área de Cerrado, e 
identificar e quantificar os carboidratos solúveis nesses mesmos órgãos. Algumas amostras 
dos órgãos subterrâneos foram fixadas em FAA 70 e utilizadas para obtenção de cortes à 
mão livre e em micrótomo de deslize. Os cortes foram submetidos à fucsina básica e azul 
de Astra e, ainda, a alguns testes histoquímicos. Outras amostras dos mesmos órgãos foram 
utilizadas para extração, quantificação, purificação e identificação dos carboidratos 
solúveis por cromatografia de troca aniônica de alto desempenho, com detecção 
amperométrica pulsada (HPAEC-PAD). Herreria sp. possui sistema bipolar de ramificação 
caulinar. A porção subterrânea forma um órgão espessado que dá origem a raízes 
adventícias. Este órgão possui características anatômicas de um rizóforo, com córtex 
parenquimático desenvolvido e meristema de espessamento secundário, semelhante ao que 
já foi descrito na literatura para o rizóforo de Smilax polyantha Griseb. (Smilacaceae), 
dando origem a feixes vasculares concêntricos para o interior e parênquima para o exterior. 
As raízes são também espessadas, com córtex parenquimático bastante desenvolvido e 
cilindro vascular poliarco. O rizóforo e as raízes adventícias espessadas de Herreria sp. 
acumulam quantidades elevadas de carboidratos solúveis, dentre eles, os frutanos da série 
da inulina e os frutanos baseados na neocestose, semelhante ao que já foi descrito para 
outros gêneros de Asparagaceae, caracterizada por acumular em seus órgãos subterrâneos 
de reserva diferentes séries de frutanos originados da neocestose. 
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