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A Carnaúba (Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore) é uma planta típica do Nordeste 
brasileiro. Planta anfíbia com raízes capazes de se adaptar a ambientes secos e alagados. O 
objetivo do presente trabalho é caracterizar anatomicamente as raízes de plantas de 
carnaúba de diferentes diâmetros. As raízes foram coletadas de plantas ocorrentes na 
Fazenda Experimental da UFERSA, com auxílio de faca e conservadas em FAA70. Foram 
obtidas raízes dos seguintes diâmetros (Ø): 1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 7mm, >7mm. Para as 
análises anatômicas foram feitos corte transversais a mão livre nas raízes com até 4,9 mm 
Ø e com micrótomo rotativo Leica das raízes a partir de 5mm Ø. Os fragmentos foram 
corados com azul de toluidina 1% e as lâminas montadas com glicerina 70% e observadas 
em microscópio Leica. As imagens obtidas com câmera digital Lumix. Observou-se que a 
epiderme é unisseriada com células de tamanho e formatos irregulares, nas raízes com 7 
mm Ø ou mais observou-se a formação de lenticelas. O aerênquima é do tipo lisógeno 
radial e pouco desenvolvido nas raízes de 1mm Ø, mas bem desenvolvido a partir de 2mm 
Ø. A parede celular da endoderme, em forma de “U”, aumenta o espessamento conforme o 
diâmetro da raíz, assim como o tamanho do cilindro vascular. O periciclo é unisseriado nas 
raízes com até 2mm Ø e com uma segunda camada descontínua a partir de 3mm Ø. A 
posição do floema entre as células do protoxilema é consolidada a partir de 2mm Ø. O 
xilema nas raízes com 1mm Ø apresenta células do protoxilema e metaxilema com paredes 
não lignificadas. O protoxilema lignifica a partir do 2mm Ø e o metaxilema a partir de 
5mm Ø. A distribuição e a quantidade dos elementos de vasos variam conforme o 
diâmetro: 1mm – desorganizados; 2mm - enfileirados com o protoxilema; 3 mm – 
enfileirados ou não com o protoxilema e uma camada periférica; 5mm – uma camada 
periférica e alguns medulares; 7 mm – dupla camada de periférica e aumento do número de 
medulares; >7mm –  três camadas na periféricas, intensificação do alo de fibras ao redor 
dos elementos de vasos medulares com a ampliação das células parenquimáticas. A região 
medular da raiz apresenta-se preenchido com células esclerenquimáticas nas raízes com 
1mm e 2mm Ø, iniciando o aparecimento de células parenquimáticas a partir de 3mm Ø; e 
delimitação das fibras ao redor dos elementos de vaso inicia-se a partir de 5 mm Ø. 
Conclui-se que a cada diâmetro é possível identificar uma característica anatômica padrão 
nas raízes de carnaúba. 


