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Prestelia eriopus Sch. Bip. pertence à subtribo Lychnophorinae, ocorre nos campos 
rupestres e em áreas de Cerrado do Planalto Central, onde o ambiente é severo devido 
ao longo período de seca e altas temperaturas. A espécie possui hábito cauliroseta 
com folhas congestas. Os estudos anatômicos da parte aérea indicam vários atributos 
que refletem adaptação às condições ao ambiente, porém não há estudos da parte 
subterrânea. O objetivo deste trabalho foi analisar a anatomia e histoquímica das 
estruturas subterrâneas de três indivíduos de P. eriopus. As amostras foram fixadas 
em FAA 50, infiltradas em historresina e seccionadas em micrótomo rotativo. As 
seções foram coradas com azul de toluidina 0,05% e submetidas às técnicas 
histológicas usuais. Foram realizados testes histoquímicos com Sudan IV, reação de 
PAS, vermelho de rutênio, cloreto de zinco iodado e cloreto férrico. Os sistemas 
subterrâneos caracterizam-se por apresentar um eixo axial dilatado na porção superior 
estreitando-se em direção à base. A estrutura anatômica é predominantemente 
radicular nos três indivíduos, sendo que nos indivíduos 2 e 3, na porção proximal 
mais tuberizada, ocorre a ampliação do parênquima radial com a separação dos 
elementos de protoxilema dificultando a análise da maturação do xilema primário. O 
revestimento é um ritidoma bastante espesso cujas células apresentam compostos 
fenólicos e lipofílicos. Nas raízes laterais e na porção mais jovem da raiz principal, o 
parênquima cortical apresenta canais secretores com conteúdo lipofílico e a 
endoderme, constituída de células de diâmetro maior que o diâmetro das demais 
células do córtex, possui conteúdo celular de natureza lipofílica. No floema 
secundário da raiz, nota-se a presença de grupos de esclereídes ao redor dos quais se 
observa a deposição de fitomelanina, substância que forma uma camada 
mecanicamente dura, resistente, podendo desempenhar a função de proteção contra 
herbivoria, contra a invasão fúngica e microbiana. Na estrutura subterrânea desta 
espécie não ocorre reserva na forma de amido. Em algumas células do xilema 
secundário, foi possível observar sob luz polarizada a presença de cristais de inulina, 
os quais reagiram positivamente para o teste de polissacarídeos. Os frutanos do tipo 
inulina têm um papel importante na estabilidade da membrana plasmática em 
situações de estresse abiótico como seca e congelamento. (PIBIC-CNPq) 
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