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As espécies
espéciestem
temfolhas
folhassimples,
simples, aciculares
aciculareseealternas,
alternas,densamente
densamentepilosas.
pilosas.OOmesófilo
mesófilo
G.
içobilateral ee os
os feixes
feixestêm
têm bainha
bainhafibrosas.
fibrosas. Tricomo
Tricono capitado
capitadoeepedunculado.
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Apesarde
dehabitar
habitaroo
é6 isobilateral
cenado, aa espécie
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náo apresenta
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INTRODUÇÃO

Dando continuação
contínuação à série
série de
detrabalhos
trabalhos sobre
sobrealgumas
algumasespécies
espéciesdo
dogênero
gênero
Dando
Verncnia, encotitradas
encordradas no
no cerrado
cerrado de
de Emas,
Emas, município
rnuniclpio de
de Pirassununga,
Pirassununga, estado
estado
Vemcnia,
foliar de
de Vernonia
Vernoniabrevífolia
brevifolia
de São
São Paulo,
Paulo, apresentamos
apresentamos oo estudo
estudo da
da anatomia
anatomia foliar
de
Less.
Como as
as anteriores, esta
esta pesquisa
pesquisa foi
foi feita
feita no
no Laboratório
Laboratóriodo
doDepartamenDepartamenComo
t o de
de Botânica
Botânica do
do Instituto
Instituto de
de Biociência
Biociência da
da Universidade
Universidadede
deSão
SãoPaulo.
Paulo.AAespéespéto
M. Barroso,
Barroso, especialista
especialistana
nafamília
famíliaCompoCompocie foi
foi identificada
identificada pela
pela Dra.
Dra. Graziela
Graziela M.
cie
sitae.
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Dissertaçáoapresentada
apresentadaao
aoDepartamento
Departamentode
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Botgnicado
doInstituto
Institutode
deBiociéncias
Biocienciasda
daUniUniversidade
Sao Paulo,
Paulo, para
paraobtenção
obtençtiodo
dograu
graude
deMestre.
Mestre.
versidade de
de São

&nega Univ.
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POSIÇAO SISTEMÁTICA
SISTEMÁTICA
D A ESPECIE
ESPÉCIE :: Segundo
Segundo ENGLER
ENGLER citado
citado por
por (LOEF(LOEFPOSIÇÃO
DA
GREN, 1897)
1897)
Divisão
Angiospermas Brongniart
Brongniart
Divisão - Angiospermas
Dicotyledoneas De
De Caridolle
Candolle
Classe -- Dicotyledoneas
Classe
Sympetalae Engler
Engler
Subclasse
Subclasse - Sympetalae
Ordem - Campanulales
Campanulales Wagnikz
Ordem
Gaertner
Família -- Compositae Gaertner
Sub-família -- Asteroideae
Asteroideae De
De Candolle
Candolle
Vernonidae Cassini
Cassini
Tribo -- Vernomdae
Gênero -Vernonia Schrèb
Gênero
Schreb
Lepidaploa (Cass.) DC
DC
Secção -- Lepidaploa
Secção
Subsecçiio -- Oligocephalae
Oligocephalae Baka
Baka
Subsecção
Espécie
Vernonia brevifolia
brevífolia Less
Less
Espécie -- Vernonia

Sinonimia Científica
Científica

V. aricaefolia
V.
aricaefolia Hook
Hook et
et Arn.
V. brevifolia
brevífolia var. ericàefolia
erib~efoliaBaka
Baka
V.
V.
V. brevífoüa
brevlolia var. squarrosifoliata
squarrosifoliata Hieronymus
Hieronymus Engler
Engler

Sinonirnia Vulgar
Sinonimia

alecrim do campo
alecrim
campo
brevlrolia Less
Less tem
tem aa seguinte
seguinte distribuição
distribuição geográfica
geogrhfica ; :
A espécie
espécie V. brevffolia
do Sul
Sul -- Uruguai, Argentina
Argentina ee Brasil;
Brasil;
América do
Brasil -- São Paulo, Minas
Minas Gerais
Gerais ee Mato
Mato Grosso.
Grosso.
Brasil

MATERIAL E MÉTODO
Vernonia bravífolia
brav17olia Less
Less utilizado
utilizado para
para estudo,
estudo, foi
foi coletado
coletadono
no
O material
material de
de Vernonia
mesmo
local onde
onde foram
foram as
as espécies
espécies anteriores
anteriores (ROCHA,
(ROCHA, 1977/78
1977178ee1985).
1985).
mesmo local
O estudo anatômico
anatomico foi
foi feito
feito em
em material
material vivo
vivo ee fixado
fixado em
e m FAA
FAA50
50 (JO(JO1940) ee CRAF
CRAF III
III (SASS,
(SASS, 1951),
1951), sendo
sendo oo primeiro
primeiro ddos
fixadores ooque
que
HANSEN, 1940)
'S fixadores
se prestou
prestou para
para aa finalidade
finalidade do
do trabalho.
trabalho.
mais se
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Paraaadesídraiagao,
desidratação, foi
f o iusada
usadaaaserie
sérieetílica,
etilica,após
apóso oque
queo omaterial
materialfoifoiin-inPara
cluidoem
emparafina
parafina(JOHANSEN,
(JOHANSEN,1940).
1940).
cluído
Do material
materialassim
assimtratado,
tratado, fizeram-se
fizeram-secortes
cortesparadérmicos
paradérmicose etransversáis,
transversúis,
Do
comespessura
espessuravariável,
variável,eecorados
coradospelo
peloprocesso
processode
dedupla
duplacoloração
coloração- -fast-green
fad-green
com

AA montagem
montagempermanente
permanentedos
doscortes
cortesfoi
foiresina
resinasintética
sintéticaHarleco.
Harleco.
Osdesenhos
desenhoseediagramas
diagramasforam
foramfeitos
feitoscom
comooauxílio
auxíliode
decâmaras
câmarasclaras
clarasdede
Os
faramprojetadas
projetadasnas
nasmesmas
mesmascondições.
condições.
espelhoseede
deprojeção,
projeção,eeas
asescalas
escalasforam
espelhos
Paraaaanálise
análisefoliar,
foliar, utilizaram-se
utilizaram-seos
osseguintes
seguintestipos
tiposde
decortes
cortes: :
Para
peradérmicodas
dasduas
duasepidermes,
epidermes,
a)a)peradérmico
estômatotem
vistafrontal;
frontal;
- estômato
em vista
cortemediano
medianodo
doestômago;
estômago;
- corte
--corte
cortedo
doestômato
estômatoao
ao nível
híveldo
dopolo;
polo;
corteda
dacélula
c6lulaestomatar;
estomatar;
--corte
tricomas;
- tricomas;

-

b)organização
organizaçãodo
domesófilo;
mesófilo;
b)
venação;
c)c)venação;
d)organização
organizaçãodo
dobordo.
bordo.
d)
Exsicatasda
daespécie
espécieem
emtela
telaestão
estãodepositadas
depositadasnos
nosseguintes
seguintesHerbários:
Herbários:
Exsicatas
SPF -- Departamento
Departamentode
deBotânica
Botânicado
doInstituto
Institutode
deBiociências
Biocienciasda
daUniverUniverSPF
9
SPF6065,
6065,eedo
doDepartamento
Departamentode
de
sidade de
de São
São Paulo,
Paulo, sob
soboo NNo
sidade
SPF
9
Biologiada
da Universidade
UniversidadeFederal
FederalRural
Ruralde
dePernambuco,
Pernambuco,sob
sobooNNo
Biologia
ESA
ESA3002.
3002.

RESULTADOS
RESULTADOS

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
Planta herbâcea,
herbácea, 20-40
20-40 cm
cm ae
dealtura,
altura, com
comramos
ramoserectos
erectoseepilosos.
pilosos.As
AsfofoPlanta
lhas são
são pequenas
pequenas eedelicadas,
delicadas, de
de limbo
limboâciculado
aciculadoeeséssil.
séssil.OOápice
ápiceeea abase
basesão
sáo
lhas
esp6cieapresenta
apresentafilotaxia
filotaxiaalterna.
alterna.
agudos sendo
sendoaa margem
margem lisa,
lisa,eeespécie
agudos

Cad. ômega
&nega Univ.
Univ. Fed.
Fed.Rural
RuralPE.
PE. SérBioL,
S6r BioL.Recife,
Recife.(2);
(2):169-179,
169- 179,1987
1987
Cad.

172
purpures, grupam-se
grupam-se em
em um
u mcapítulo
capítuloterminal,
terminal, apical
apicaleesolitário,
solit6ri0,
As flores, purpures,
brhcteas que
que o envolvem
envolvem são
sãoacuminadas.
acuminadas, pilosas,
pilosas, de
decor
corverde-clara.
verde-clara.
as orácteas

O
u m aquênio
aquênio provido
providode
de muitos
muitospêlos.
pêlos.Apresenta
Apresentaum
u mpappuscerpappus cer0 fruto é6 um
üoso,
doso, de
de cor amarelada.
amarelada.
O Caule
Caule éé uma
uma haste
haste erecta,
erecta, pouco
pouco ramificada
ramificadaeedensamente
densamentepilosa.
pilosa.OOsissisxilopódio lenhoso,
lenhoso,não
nãomuito
muitodesenvoldesenvolradicular se
se origina
origina aa partir
partir de
deum
u mxilopódio
tema radicular
vido (RACHID, 1947).
1947).

ANATOMIA FOLIAR
FOLIAR

Epídeimes
Em vista
c4iulasde
detamanhos
tamanhoseeformas
formas
Em
vista frontal, aa epiderme
epiderme adaxial
adaxial mostra
mostracélulas
cujas paredes
paredes anticlinais
anticlinais são
são lisas
lisas ee sem
sem espessamento.
espessamente.Apresenta
Apresenta
diferentes, cujas
pêlos
do tipo glandular ee estômatos,
estbmatos, que
que serão
serão discutidos
discutidos num
numitem
itemposterior
posterior
pêlos do
(figura 1).

*
d
m corte
corte transversal,
transversal, vê-se
vê-ss que
que é6 uniestratificada,
uniestratificada, apresentando
apresentandocélulas
c6lulas
E:m
retangulares
que possuem
possuem as
as paredes
paredesanticlinais
anticlinaiseeaapericlinal
periclinalinterna
internaeesem
semesesretangulares que
coberta.por
por cutícula
cutículadelgada,
delgada, que
quese
secora
coraem
em
pessamento.
Toda aa epiderme
epiderme éé coberta
pessamento. Toda
oSudam IV
IV eiecom
com cloreto
cloretode
dezinco
zincoiodado.
iodado.
castanho
com o5udam
castanho com
b

Em secção
Em
secçáo paradérmica,
paradbrmica, aa epiderme
epiderme abaxial
abaxialapresenta
apresentacélulas
célulasde
deformas
formasee
tamanhos variáveis.
vari6veis. Suas
Suas paredes
paredesanticlinais
anticlinaissão
são onduladas
onduladaseedelgadas.
delgadas.Como
Comoaa
estomatos(figura
(figura2).
2).
adaxial, também
também apresenta
apresenta pêlos
pêlosglandulares
glandulareseeestômatos
O corte
corte transversal
transversal mostra
mostra uma
uma só
só camada
camada de
decélulas
ct5lulasretangulares.
retangulares. Estas
Estas
possuem
possuem paredes
paredes anticlinais
anticlinais ee aa periclinal
periclinal interna
internadelgadas
delgadaseelisas.
lisas.Sua
Suaface
faceexexcoberta por
por uma
uma delgada
delgadacutícula,
cutícula,que
queapresenta
apresentaaamesma
mesmareação
reaçãoda
daananterna éé coberta
tepor
tecior òom
Com o Sudam
Sudam IV
IV ee com
com cloreto
cloreto de
dezinco
zincoiodado.
iodado.

Estômatos
Em
dos tipos
Em ambas
ambas as
as faces
faces existem
existem estômatos
estômatos-dos
tiposanisocítico,
anisocítico,dispostos
dispostosao
ao
estomatosapresentam
apresentamcâmaras
câmarassusunível das
das demais
demais células
células epidérmicas.
epidbrmicas. Estes
Estesestômatos
nível
bestomática bem
bem desenvolvidas.
desenvolvidas. Os
Os estômatos
estõmatossão
são recobertos
recobertospor
poruma
umadelgada
delgada
bestomática
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cuticula,que
quereveste
revestetambém,
tambbm,a aregião
regiãointerna,
interna,ououseja
sejaa aface
facedas
dascélulas
celulasesescutícula,
tom8ticasque
quelimita
limitaooatrio
atrioe eooostíolo.
ostiolo.
tomáticas
Tantonanaepiderme
epidermesuperior
superiorcomo
comonanainferior,
ínferior,distribuem-se
distribuem-seirregulamenirregulamenTanto
sendoporém
poremnumerosos
numerososnesta
nestaúlt
Última
(figuras1 1e e2).
2).
te,te,sendo
ma (figuras

f
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Vistafrontal
frontalda
daepiderme
epidermeadaxial
adaxialeedos
dosestômatos
est6matosde
deV.V.brevifólia
brevifdliaLess
Less
Figura1 1--Vista
Figura

Vistafrontal
frontalda
daepiderme
epidermeadaxial
adaxialeedos
dosestômatos
esthatosde
deV.V. brevifólia
brevifolia
Figura22--Vista
Figura
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U m corte
corte transversal
transversal do
do aparelho
aparelho estomático,
estomAtico, ao
ao nível
nível do
do ostíolo,
ostíolo, mostra
mostra
Um
nãoééuniforme
uniforme (figura
(figura3).
3).
queoo reforço
reforçode
desuas
suascélulas
célulasnão
que

m.
W/.

í

Figura33--Corte
Cortetransversal
transversalde
deum
umestômato
estômatoao
aonível
nlveldo
doestfolo,
estiolo, na
nafolha
folhade
deVV. brevífoha
brevjfoliaLess
Less
Figura

Nasfiguras
figuras44 ee 55 estão
estão representados
representadosos
os cortes
cortes do
do estômato
estbmato ao
ao níveMo
nívet-do
Nas
pblo
e
segundo
o
eixo
maior
de
uma
das
suas
c6lulas
(ESAU,
1959
e
19601.
pólo e segundo o eixo maior de uma das suas células (ESAU, 1959 e 1960).

■I

i
Figura44 - - Corte
Cortetransversal
transversalde
deum
umestômato,
esthato, segundo
segundooomaior
maioreixo,
eixo, de
decélula
cBlulagurada,
gurada, na
nafolha
folhade
de V.V.
Figura
brevifóliaLess
Less
brevilólia
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Figura
Figura 5 - Corte
Cortetransversal
transversalde
deum
umestômato,
est6mat0, ao
aonível
nlveldo
dopolo,
polo,na
nafolha
folhade
deV.V.brevifólia
brevif6liaLess
Less

Trícomas
Tricomas

Estão presentes, tanto
Estão
tanto na
na epiderme
epiderme superior
superior como
como na
na inferior,
inferior. ee localilocalizam se em
zam-se
em depressão
depressão das
das mesmas.
mesmas.
São
do tipo
tipo capitado
capitado ee pedunculado.
pedunculado. OO pedúnculo
pedúnculo éé constituído,
constituído. geralgeralSão do
mente, por três
três células
células achatadas.
achatadas. Estas
Estas apresentam
apresentam suas
suas paredes
paredespericlinais
periclinaisee
A cabeça
cabeça éé unicelular,
unicelular, volumosa,
volumosa, provida
providade
deconteúconteúanticlinais delgadas
delgadas ee lisas.
lisas. A
corando-se em
em azul
azul esverdeado,
esverdeado, pelo
pelofast-green.
fast-green. Todo
Todoootricoma
tricomaé6recoberto
recoberto
do, corando-se
pela cutícula
6).
pelo
cuticula (figura
(figura 6).
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Figura66- -Vista
Vistaüe
deum
umestomato
estbmatoglandular
glandularde
deV.V.brevilólia
brevifoliaLess
LeS
Figura

M iòfolio
Tipicamenteisobilateral
isobilateralem
emtoda
todaaaextensão
extensãoda
dafolha,
folha,isto
istoé,é,desde
desdeooápice
hpice
Tipicamente
atéaabase.
base.
até
parênquima paliçádico
paliçádico ééconstituído
constituídode
deuma
umasó
s6camada
camadacelular,
celular, mosmosOO parênquima
trando, por
por vezes,
vezes, algumas
algumas células
células que
quesofreram
sofreram uma
umadivisão
divisãopericlinal.
periclinal.Estas
Estas
trando,
sãolongas,
longas, estreitas,
estreitas,apresentando
apresentandoparedes
paredesdelgadas.
delgadas.
célulassão
células
parênquima lacunoso,
lacunoso, ocupando
ocupando aa porção
porçãocentral
centralda
dalâmina,
lâmina, éépouco
pouco
OO parênquima
c6lulasarredondadas,
arredondadas, de
deparedes
paredesdelicadas,
delicadas,não
não
desenvolvido. ÉE formado
formado por
por células
desenvolvido.
ocorrendo entre
entre elas
elas grandes
grandesespaços,
espaços,ooque
queconfere
confereao
aotecido
tecidoum
u maspecto
aspectomais
mais
ocorrendo
OU menos
menoscompacto.
compacto.
ou
Em.algumas
algumas regiões,
regiões, ooaspecto
aspectose
seassemelha
assemelhaao
aodo
doparênquima
parênquimapaliçádico
paliçádico
Em
(figura 7).
(figura?).
N o clorênquima
ctorênquima não
não foram
foram encontradas
encontradascélulas
c6lulasportadoras
portadorasde
dedrusas,
drusas, rár&No
fides ou
ou cristais
cristais isolados.
isolados.
ftdes
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Figura 7 - Corte transversal da folha de V. brevifólia Less., mostrando a organização do mesófilo.
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A nervura central que percorre o limbo, é formado, por pequeno número
de elementos condutores, grupados em um só feixe. A nervura em questão, vista em corte transversal, apressnta em sua face adaxial uma calota de fibras, cujo
número de camadas cresce do ápice em direção à região da folha, onde chega a
compreender até dez camadas.
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Na região apical, a nervura é envolvida por uma bainha parènquimática
provida de cloroplastos. Na região mediana do limbo, esta bainha parènquimática é formada por células bem maiores e desprovidas de plastídios.
Os feixes de maioj- porte apresentam conexão com as epidermes; os menores ficam, localizados no parênquima lacunoso que, como já foi dito, não é típico (figura 8).
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Figura88--Corte
Cortetransversal
transversal
newura,
central,
regiáo
mediana,
folha
V. brevifólia
Less
Figura
dadanervura,
central,
nana
região
mediana,
dada
folha
de de
V. brevilólia
Less

Bordo
Bordo
parênquimaclorofiliano
clorofilianoé éencontrado
encontradopor
porbaixo
baixodadaepiderme,
epiderme,atéaté
0O parênquima
nono
bordo.
bordo.
Acompanhando-sea adisposição
disposiçãodos
dosclorênquimas
clorênquimasdodo
ápice
direção
Acompanhando-se
ápice
emem
direção
à à
base,
em
cortes
transversais,
verifica-se
que
na
apical
d
o
limbo
as
cblulas
base, em cortes transversais, verifica-se que na apical do limbo as células se se
dispbemfrouxamente
frouxamentee eososestómatos
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dispõem
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medianado
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limbo,asascélulas
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Já
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mais
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feixe,envolvido
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Um
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9).
nesta região (figura 9).
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para
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baixo,
é naturalmente,
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Figura
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nas espécies
espkcies estudadas
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METCALF&&
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de acordo
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que diz
diz SOLEREDER
SOLEREDER (1908)
CHALK (1952)
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tricomas ee estômatos.
estômatos.
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com estômatos
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difere das
das outras
outrasestudadas
estudadasem
emtrabalhos
trabalhospublicados
publicadosanteriormente.
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Como
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RESUME
L' espéce
espéce V.
V. brevífolia
brevifolia Less
Less aa éfé
Bté recoltée
recoltée dans
dans lele"cerrado'
"cerrado" de
deEmas,
Emas,etat
etatde
deSão
Si40Paulo,
Paulo,eiet
G. M.
M. Barroso.
Barroso. L'espéce
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simples. aciculaires
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alternes,etetpileuses.
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isobilateral,
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mésophylle est isobil
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pas les
les caracteres
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que. elle
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appartientàAIaIavegetstion
vegetationd^eté.
d'etd.
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