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MESÜMO

Este trabalho trata da anatomia ecológica e da taxa de herbivona, das folhas de 

Hyeromma alchomeoides Fr Aliem O gênero Hyeromma pertence à família 

Euphorbiaceae, uma das mais importantes famílias da flora neotropical A espécie é 

dióica, as folhas são simples, inteiras, recobertas por tncomas escamiformes As folhas 

foram coletadas no Morro da Lagoa da Conceição, no mumcípio de Florianópolis, SC 

As coletas foram realizadas nos três estratos da copa das árvores (estrato inferior, 

mediano e superior), sempre ao final de cada estação climática (entre julho de 1997 e 

abnl de 1998) As folhas da espécie, apresentam dimensões médias de 164,3 cm2 Os 

condicionantes ambientais foram relacionados com a organização estrutural das folhas 

Na analise estrutural, a espécie apresentou algumas diferenças significativas em relação a 

proporção dos tecidos no limbo foliar, quando comparados os estádios de maturação das 

plantas e quando comparados estratos arbóreos Os estômatos do tipo paracíticos foram 

quantificados, em média aparecem 127 estômatos por mm2 Este valor mostrou variações 

entre os estádios de maturação das plantas e entre os sexos O mesmo ocorreu em relação 

aos tncomas escamiformes que apareceram em média 22,6 por mm2 Em média a espécie 

perde 12,5 % de sua área foliar por ação dos herbívoros Essa taxa sofreu variações entre 

todos os parâmetros analisados
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ABSTRACT

This work reports the H alchomeoides leaf ecological anatomy and herbivory 

rates Hyeromma is a genus of the Euphorbiaceae, an important family of the neotropical 

flora The species is dioic, the entire and simple leaves are covered with squamiform 

tnchomes The leaves were collected at Lagoa da Conceição hill, Florianópolis, SC 

Samples were collected at three different crown layers (lower, middle and upper), from 

july/1997 to apnl/1998, always in the end of climatic seasons The leaf show an area of

164,3 cm2 Structure of leaves was influenced by the environment constraints The leaves 

showed significant differences in the spongy-palisade mesophyll ratio, when was 

compared differents plant maturation stages and also differents crown layers The 

paracytic stomata were counted, and the number obtained was 127 per mm2 The number 

of stomata per mm2 showed differences between plant maturation stages and also 

between male and female plants The same was observed in relation to number of 

squamiform tnchomes per mm2, whose average was 22,6 The average of leaf area lost 

by herbivore activities was 12,5% Vanation on the lost tissue taxa, m all of parameters 

anaksed, was reported

IX
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I - INTRODUÇÃO

1 - A Famfflia Eanpfeorbiacea® Jíiibss.

Euphorbiaceae Juss é uma das mais importantes famílias da flora neotropical É 

constituída de aproximadamente 300 gêneros e 7300 espécies, distribuídas por todas as 
partes do mundo, especialmente nas regiões tropicais (SMITH et alh, 1988), e subtropicais 
do globo (BARROSO, 1991) A América tropical e a região Indomalaia, apresentam o 

maior número de espécies Na África, apesar de ser bem representada, a família não possui 

um número de espécies tão nco e vanado como nestas duas regiões Os gêneros mais 
representativos em número de espécies são Euphorbia com aproximadamente 1500 
espécies, Croton com cerca de 700, Phyllanthus e Âcalypha. com 400 espécies cada e 

Macarcmga com cerca de 250 (HEYWOOD apud CORDEIRO, 1985) No Brasil ocorrem 

72 gêneros e cerca de 1 100 espécies, de hábito e habitat diferentes, difundidas em todo 

tipo de vegetação (BARROSO, 1991). Os gêneros mais representativos no Brasil são 

Croton com cerca de 300 espécies, Phyllanthus com 100, Mamhot com cerca de 80 e 

Euphorbia e Delachampia com 50 espécies cada (HEYWOOD apud CORDEIRO, 1985) 
No Brasil, além de taxa nativos, ocorrem espécies subespontâneas e cultivadas que 

perfazem cerca de dois terços da totalidade acima referida, a família apresenta diversas 
propriedades, em geral de valor econômico (OLIVEIRA e SÁ-HAID, 1988) Alguns de 

seus produtos, são utilizados mundialmente, dentre eles estão a borracha e alguns óleos No 

Brasil o gênero Hevea característico da região amazônica (conhecido popularmente como
O

seringueira), teve grande interesse econômico no mício do Século, com o desenvolvimento 

da mdústna automobilística, tomando o Brasil o principal fornecedor de borracha no 

mercado internacional A espécie Mamhot sculenta (conhecida como mandioca ou 

macaxeira), é cultivada em todo o Brasil, servindo como fonte de alimento básico, como 

farinha ou ainda como fonte de amido Rtcinus commums (conhecida popularmente como 

mamona), é espécie cosmopolita, ruderal, de suas sementes extrài-se óleo, que pode ser 
utilizado como lubrificante por sua viscosidade ou na medicina popular como purgativo 

Apenas algumas árvores da família, possuem madeira de primeira qualidade, segundo 
RIZZINI (1971), entre elas Hura crepitans da Amazônia, cuja madeira é utilizada na
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confecção de caixotes e Hyeromma alchomeoides utilizada na construção civil, em 

carpintaria e em dormentes Algumas espécies exóticas da família são muito utilizadas no 

Brasil, como plantas ornamentais Entre elas estão Euphorbia pulcherrima (cauda-de- 
arara) E milln (coroa-de-cnsto) Euphorbia phosphorea é uma das poucas espécies 

brasileiras de hábito cactiforme no gênero (CORDEIRO, 1985)

1.1- Características Morfológicas dia Fam iia

São ervas, lianas, arbustos, subarbustos ou árvores, com folhas em regra alternas, às 
vezes opostas ou verticiladas (CORDEIRO, 1992a), simples ou compostas (e neste caso 

digitadas), lobuladas, ou palmipartidas, muitas vezes com glândulas, possuem estipulas 
pequenas ou bastante desenvolvidas, até ausentes (SMITH e DOWNS, 1959) As folhas 
simples podem ter limbo mteiro ou dividido em lobos ou segmentos, as compostas são de 

tn a qumquefoholadas O indumento é variável, pode ser constituído de pêlos simples, um 

ou pluricelulares, tncomas ramificados ou lepídotos As flores são umssexuadas, monóicas 
ou dióicas, dispostas em inflorescência em espiga axilar, racemosa, cimosa ou solitária O 

gineceu tncarpelar, é típico na família Nem todas as Euphorbiaceae são latescentes Não 

há látex em todas as Phyllanthoideae e Porantheroideae (BARROSO, 1991) O mesofilo é 

dorsiventral A família não apresenta um tipo padrão de estômato, a distribuição dos 

mesmos também é variável Podem apresentar estruturas secretoras de vários tipos, é muito 

comum secretarem látex ou tanino, porém outras substâncias são secretadas em cavidades 

intercelulares similares (METCALFE e CHALK, 1957) Elementos de vaso aparecem com 

placas de perfuração escalariforme, simples ou ambas É comum a presença de nectários 
extra florais (GOLDBERG, 1986) Os frutos frequentemente são capsulares, de deiscência 
explosiva, septicida, septicida-locuhcida ou loculicida, porém raramente drupáceo 

(CORDEIRO, 1992a)

2 - 0  Gêmero Hyeromimã Fr. AElernn.

O gênero Hyeromma Fr Aliem, possui cerca de 20-30 espécies neotropicais, todas 
dióicas (BURGER e HUFT, 1995), distribuídas pelo sul do Brasil, por todo norte da 

América do Sul e América Central, acima do nível do mar até 3 200m de altitude,



especialmente em regiões oeste As espécies do gênero apresentam crescimento primário 

em floresta secundárias, em solos inundados e margens de nos (FRANCO R , 1990)

2.1- Características Morfológicas do Gênero

O gênero é representado por arbustos ou árvores, com (3-)5-25(-40) m de altura, a 

menor (H macrocarpa) ocorre em montanhas e a maior (ff alchomeoides) em florestas 

tropicais (FRANCO R , 1990) As folhas são alternas, pecioladas, inteiras, pemnervadas 
(SM1TH e DOWNS, 1959), o tamanho da folha vara entre as espécies e individualmente, 
existem folhas grandes em partes inferiores da árvore A consistência da folha é 

relativamente constante na espécie, H oblonga possui folhas membranáceas e H 

macrocarpa possui folhas conáceas, em outras espécies são encontrados tipos 

intermediários de folhas O formato da base da folha é constante em algumas das espécies, 

em H oblonga a base da folha é aguda, em outras espécies ela é mais variada, em H  

alchomeoides a base da folha varia entre aguda e cordada O ápice da folha é normalmente 

acuminado A venação é tipicamente broquidrodoma As estipulas são conspícuas apenas 
em H alchomeoides, onde elas são persistentes e aparecem em forma de folha, muito 

variáveis no tamanho As maiores são encontradas em H alchomeoides var stipulosa, em 

muitas espécies elas são rudimentares e inconspícuas e algumas vezes cicatrizes são 

encontradas na base de outras folhas O indumento tipicamente lepídoto, é composto de 

tncomas planos peitados muito ramificados, com cerca de 18-45 ramificações Estão 

presentes em quase todas as partes da planta, as folhas jovens sempre apresentam mais 

escamas que as folhas maturas Tncomas simples também podem ser encontrados, porém 

apresentam formas mais variadas, podendo ser relativamente retos e longos mas
o

usualmente são curtos e algumas vezes aparecem em tufos Quando presentes, estão 

localizados apenas na nervura central, algumas vezes sobre as nervuras secundárias e 

raramente sobre a face abaxial inteira (FRANCO R , 1990) As inflorescências são 

solitárias, sempre axilares, podem ser racemosas ou panículas terminais, com brácteas 

miúdas (SMITH e DOWNS, 1959) As mflorescências masculinas usualmente são um 

tanto maiores e mais ramificadas que as femininas, com pedicelo curto ou ausente 

(BURGER e HXJFT, 1995) As brácteas dos ramos podem ser distintamente diferentes em 

forma e tamanho (H alchorneoides), enquanto as brácteas basais são semelhantes §i folhas 
(como estipulas) e as distais triangulares As flores são arranjadas espiraladamenfe ao
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longo do eixo e estão livres ou densamente agrupadas (FRANCO R , 1990) O fruto é 

indeiscente, drupáceo, com uma semente (BARROSO, 1991)

2.2- Características Anatômicas do Gênero

FRANCO R (1990), analisou anatomicamente varias espécies do gênero, a partir 

de material herbonzado Em secções transversais de 15-30 pm Em vista superficial as 

folhas apresentaram indumento em ambas as superfícies, tncomas peitados e simples O 

gênero apresenta lâmina dorsiventral, com cerca 180-450 pm de espessura, cutícula da face 

adaxial com 3-10 pm de espessura, por vezes granulosa, e na face abaxial quando presente 

com até 5 pm de espessura As células da epiderme possuem 10-45 pm de comprimento 

Algumas vezes podem apresentar hipoderme A epiderme na face abaxial é mais delgada 

que na face adaxial O parênquima paliçádico é composto por duas camadas de células, que 

ficam fortemente impregnadas de corante mdicando a presença de tanino, algumas vezes, 
drusas estão presentes O parênquima esponjoso pode ser compacto ou frouxo com 6-11 

estratos de células com formato arredondado ou retangular Nesta região surgem feixes 

vasculares com extensão de bainha esclerenquimática, alcançando a epiderme de cima até 

embaixo O sistema vascular na nervura central é composto de um anel externo de 

esclerênquima, uma camada de floema voltado para a face abaxial, e o xilema aparece 

alternado com camadas de floema e esclerênquima e/ou parênquima Este anel pode ser 

contínuo ou por vezes interrompido, formando numerosos feixes separados Drusas estão 

presentes em células do floema e algumas vezes também em células do parênquima Os 
estômatos são encontrados exclusivamente na face abaxial das folhas, são do tipo 

paracítico com cerca de 40-45 pm de comprimento, com 2 células subsidiárias e estão no 

mesmo nível das demais células da epiderme
As espécies de Hyeromma descritas para o Brasil diferenciam-se com base no tipo 

de indumento dos ramos, folhas e inflorescências, além do tamanho e forma das folhas 

(TULASNE, 1861 apud CORDEIRO, 1992a) Como a forma e as classes de tamanho do 

limbo e pecíolo sobrepõem-se, na maioria das espécies, o indumento é fundamental para o 
reconhecimento das espécies O gênero possui tncomas dos tipos filiformes e 
escamiformes os quais formam indumento homogêneo ou com os dois tipos associados 
(CORDEIRO, 1992a)



3 - A Espécie Hyeromma alchomeoides Fr. Alem.

Hyeromma alchomeoides é conhecida popularmente em Santa Catarina como 

licurana ou lucurana, no Rio de Janeiro como urucurana ou uncurana, no Nordeste como 

magonçalo e em São Paulo como sangue de boi, curana ou abacateiro roxo (SM1TH et alh, 

1988) É uma árvore pioneira, frequente nas matas próximas da costa litorânea (REITZ et 

alh, 1979), a espécie é heliófila ou de luz difusa e levemente higrófila ou pouco exigente 

quanto as condições físicas do solo (SMTTH et alh, 1988), sua vitalidade e agressividade 

acentua-se nas formações secundárias Trata-se de uma das espécies mais frequentes da 

Floresta Ombrófila densa no sul do Brasil, desenvolvendo-se preferencialmente desde o 

início até a altura média das encostas, onde geralmente é encontrada com representantes 

jovens, adultos e velhos, demonstrando sua adaptação à floresta primária, mesmo em solos 

rochosos e achves fortes (REITZ et alh, 1979), ao longo de nos e nachos ou em lugares 
pantanosos (FRANCO R , 1990) É pouco frequente na mata pnmána tomando-se porém, 
muitas vezes, frequente e abundante em certos estágios de desenvolvimento dos capoeirões 
e das matas secundárias (KLEIN, 1969) É observada formando o início da série para a 

floresta secundária, quando começam a aparecer as espécies esciófitas, tomando-se uma 

das espécies dominantes nos estágios subsequentes (SMITH et alh, 1988) SOUZA 

SOBRINHO (1972), acredita que a espécie é bastante frequente nas matas da Ilha de Santa 

Catarina H alchomeoides apresenta ampla, contínua e expressiva dispersão pela mata 

pluvial da encosta atlântica, sendo sua presença mais acentuada nos mumcípios litorâneos 
Assinalada da Costa Rica até a Bolívia, nas matas litorâneas desde a foz do Amazonas até 

o sul do Brasil Ocorre praticamente desde o nível do mar até 700 a 800 m de altitude 

(REITZ et alh, 1979)



6

3.1- Emcpadr&iBimto Tasonômaico da Espéci®

Segundo CRONQUIST (1981),
Divisão Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Subclasse Rosidae 

Ordem Euphorbiales 

Família Euphorbiaceae 

Subfamília Phyllanthoideae 

Tnbo Antidesmeae 

Gênero Hyeromma 

Espécie Hyeromma alchomeoides

3.2- Características Morfológicas da Espécie

Hyeromma alchomeoides Fr Aliem (Fig 1), é árvore dióica, perenifóha de 20 a 

30 m de altura com diâmetro de 50 a 70 cm na altura do peito, com tronco cilíndrico, reto 

ou geralmente um pouco tortuoso, a ramificação é cimosa, com esgalhamento largo, 
formando copa tipo guarda chuva (REITZ et alh, 1979), possui ramos ferrugíneos, com 

mdumento de tncomas escamiformes (CORDEIRO, 1992b), com 2-60 escamas por mm2 
(FRANCO R , 1990), a casca é acinzentada, com fissuras superficiais (SMITH et alh, 

1988) A espécie pode apresentar raízes estacas, especialmente quando crescem em solos 

alagadiços (FRANCO R , 1990) A folhagem é verde-fosca e pouco densa As folhas,
o

medem comumente de 15 a 20 cm de comprimento por 10 a 15 cm de largura, sendo que, 
nas plantas jovens são consideravelmente maiores, apresentam de 7 a 10 nervuras laterais 
proeminentes na face mfenor, possuem estipulas deciduais, em forma de folha, escamosas, 

pecioladas, com ate 2 cm de comprimento, o pecíolo é longo e canaliculado, também 

escamoso, raramente junto com tncomas simples, medindo de 5 a 10 cm de compnmento 

(REITZ et alh, 1979), e 1,2-3,5 mm de espessura, as escamas possuem raios altos- 
soldados, em disco (SMITH et alli, 1988), com 0,1-0,3 mm de diâmetro (BXJRGER e 

HUFT, 1995) As folhas, são macrófilas, suborbiculares (SMITH et alh, 1988), são 

alternas, inteiras, pemnervadas, subconáceas ou membranáceas (REITZ et alh, 1979),
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oblongas até ovado elípticas, o ápice é agudo ou obtuso (RIZZINI, 1971), a venação é do 

tipo camptódroma (CORDEIRO, 1992b) As folhas são disperso-escamosa na face superior 

e na face inferior completamente escamosa, distintamente descolores, sendo verde claras- 

foscas em cima e acinzentadas em baixo (REITZ et alli, 1979), apresentando coloração 

avermelhadas quando velhas (CORDEIRO, 1992b) As flores são esverdeadas, sem 
pétalas, com brácteas miúdas, largo-ovadas, com pedicelo de até 2 mm (SMITH e 

DOWNS, 1959), em mflorescências axilares até 10 cm de comprimento localizadas abaixo 

das últimas folhas (RIZZINI, 1971), a mfiorescênaa feminina é semelhante à masculina, 

porém muito mais curta (SMITH e DOWNS, 1959) Os frutos são drupas, globosos 

(CORDEIRO, 1992b), pontoados, negros, com aproximadamente 5 mm de comprimento, 
apresentando semente única (RIZZINI, 1971) A espécie floresce entre fevereiro e março e 

frutifica em junho e julho (SMITH et alh, 1988)

3,3- Características Annatêmicas da Espécie

BOEGER et alh, (1997) descreve Hyeromma alchomeoidev Fr Aliem, a partir de 

exemplares exsicatados A epiderme da face adaxial é umestratifícada, com paredes 
penclinais externas recobertas por uma cutícula de espessura média e sua superfície 

recoberta por escamas distribuídas esparsamente O mesofilo é diferenciado em 

parênquima paliçádico e parênquima lacunoso O paliçádico é constituído por 2 estratos de 

células, ocupando cerca da metade da espessura total do limbo O parênquima lacunoso e 

constituído por cerca de 6 camadas de células Há presença de extensão de bainha nos 
feixes vasculares e de cavidades secretoras dispersas no mesofilo A epiderme da face 

abaxial é umestratifícada, recoberta por uma cutícula delgada e por uma grande quantidade 

de tncomas escamiformes e estômatos, caracterizando esta folha como hipoestomática

3.4- Utilização da Espécie

A madeira da licurana é moderadamente pesada, dura, vermelho-pardacenta, clara 

ou escura, às vezes pardo-rosada umforme Suporta bem a umidade, a água salgada e aos
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bichos (RIZZINI e MORS, 1995) Tendo uma resistência mecânica média Na Floresta 

Ombrófila Densa da encosta atlântica, poderá ser empregada ainda com o objetivo da 

implantação de florestas energéticas, sobretudo para lenha e carvão (SMITH et alh, 1988) 
É muito indicada para reflorestamento em capoeiras ou capoeirões ou mesmo em 

reflorestamento homogêneo, uma vez que é pouco exigente quanto ao húmus e ao solo da 

floresta (REITZ et alh, 1979) Segundo RIZZINI e MORS (1995), a madeira é útil para 

construção, carpintaria, dormentes, postes, pontes, vigas, carroças, vagões e canoas

3.5- Reeomhedffmemt© dl a Espécie

Esta espécie pode ser reconhecida pela presença das estipulas em forma de folhas e 

brácteas florais basais, pelo longo pecíolo e folhas largo-elípticas As flores masculinas 

apresentam disco anular, disco extra estammal, pistilóide livre, maior que o cálice, e as 
pequenas drupas parecendo grãos de pimenta Estas características (exceto a última) estão 

presentes apenas em H alchomeoides FRANCO R (1990), sugere que devido estas 

características a espécie pode eventualmente ser classificada em um taxom separado 

(subgênero, seção) dentro do gênero

4 ~ Anatomia Ecológica ® Merbivoria

CUTTER (1987), acredita que plantas que crescem em determinados habitats,o
podem apresentar algum tipo de estrutura que esteja adaptada àquele meio em particular 

As folhas apresentam com maior frequência essas adaptações, porém, algumas dessas 
características estruturais podem facilmente ser modificadas como resposta a fatores 

ambientais específicos
Para PIANKA (1978), as folhas, de modo geral, apresentam um conjunto 

surpreendente de tamanhos e formas Algumas são caducas, outras são persistentes, sua 

disposição espacial nas plantas difere consideravelmente dentro de cada espécie e entre as 
distintas espécies Presumivelmente, esta grande diversidade de táticas foliares é uma
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consequência de que a seleção natural maximiza o êxito reprodutivo vital dos indivíduos 
em diversas condições ambientais As táticas foliares são influenciadas por múltiplos 
fatores que incluem luz, a disponibilidade de água, os ventos dominantes e a ação dos 

herbívoros

JANZEN (1980), comenta que sabemos muito pouco do significado adaptativo do 

comportamento e da morfologia da maioria das plantas tropicais As razões ecológicas da 

fisiologia das plantas nativas também não são esclarecidas As atividades foliares se 
realizam num ambiente nco em competidores mutualistas, herbívoros e variações 

chmaticas
O presente trabalho tem como meta principal a analise estrutural das folhas de 

Hyeronima alchomeoides, relacionando esses aspectos aos condicionantes ecológicos ao 

qual os indivíduos desta espécie estão expostos Visa também, quantificar a taxa de área 

perdida por ação de herbívoros, uma vez que é evidente, a intensa predação que a espécie 

sofre em suas folhas
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II - MATERIAL E MÉTODOS

1 - Local de Coleta

Para o estudo da anatomia foliar de Hyeronima alchorneoides Fr Aliem 

(Euphorbiaceae), foram realizadas coletas em indivíduos crescendo sob condições naturais, 

no Morro da Lagoa da Conceição, no mumcípio de Florianópolis (27,35’S - 48,34’W), em 

altitude aproximada de 500 m (Mapa 1) O local apresenta formação secundária do tipo 

“Capoeirão”
A Ilha de Santa Catarina, possui área com aproximadamente 423 Km2, apresenta 

clima subtropical úmido A Ilha está insenda na região de clima temperado de categoria 
subquente, com temperatura média oscilando entre 15° e 18° C no inverno e entre 24° e 

26°C no verão A temperatura média anual é registrada em tomo de 20,4° C 

(CECA/FNMA, 1996)

O bioclima na Floresta Qmbrófila Densa é caracterizado por precipitações elevadas 
com distribuição regular durante o ano, com períodos mais intensos no verão A umidade 
relativa é elevada, em tomo de 86 %, no litoral O clima, na Floresta é caracterizado como 

azonal tropical úmido sem períodos de seca (RADAMBRASIL, 1986)

Os dados climatológicos foram fornecidos pela EPAGRI-CLIMERH

2 - Coletas

As folhas de Hyeronima alchomeoides foram coletadas a partir de seis indivíduos 
Dois destes mdivíduos, apresentavam-se numa fase entre a juventude e a maturidade, esta 

característica foi facilmente distinguida observando o tamanho das folhas e o porte 

arbóreo As árvores jovens apresentam folhas consideravelmente maiores que as adultas 
além de apresentarem copa menos densa Os outros quatro indivíduos, encontravam-se na 

fase adulta Dentre os seis espécimes ao qual foram realizadas as coletas, dois eram do 

sexo feminino, dois do sexo masculino e os outros dois não foram encontrados em período 

fértil
Foi efetuada uma coleta em cada estação climática, durante um ano As coletas 

foram feitas sempre ao final de cada estação, ou seja, em junho de 1997, a coleta referente
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ao outono, em setembro de 1997, a coleta referente ao mvemo, em dezembro de 1997, a 

coleta referente à primavera e em março de 1998, a coleta referente ao verão, abrangendo 

assim as quatro estações
Para cada uma das coletas procedeu-se da seguinte maneira com o auxílio de um 

“podão”, foram retirados ramos com várias folhas, de pontos diferenciados da copa O 

mesmo procedimento foi mantido nos três estratos da copa das árvores Ao coletar as 
folhas, atentou-se para que em cada estrato fossem coletadas no mínimo 20 folhas ao 

acaso, sendo 15 destinadas à determinação da área foliar e taxa de herbivona As outras 5 

foram destinadas à análise estrutural, quantificação de estômatos e tncomas As folhas 
coletadas foram armazenadas em sacos plásticos, indicando a procedência, o número da 

árvore coletada, o estrato arbóreo e a estação climática

2.1 - Procedimento emm Laboratório

No laboratório de anatomia vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina, as 
folhas foram separadas de acordo com a finalidade a qual se destinavam As folhas para 

análise anatômica, quantificação de estômatos e tncomas foram retiradas a partir do quarto 

nó, e fixadas em FAA 70°GL, por 48h (JOHANSEN, 1940) Após este período as mesmas 

foram estocadas em álcool 70°GL, devidamente etiquetadas com o número da árvore, 

estação do ano e estrato da copa
Para o estudo da área foliar e taxa de herbivona, as 15 folhas selecionadas por 

estrato arbóreo, foram acondicionadas em papel jornal, devidamente etiquetadas, prensadas 

e mantidas em estufa por 48h, para que ficassem perfeitamente distendidas, ou seja, com 

toda sua área foliar devidamente exposta O

3 - Anatomia

3.1- Lamiraário pemsannemte

A análise anatômica foi feita na estação do outono, em duas das seis árvores, uma 
em estádio jovem (feminina) e outra em estádio adulto (masculina) Estas mesmas árvores 
foram novamente analisadas na estação da pnmavera Em ambas as árvores a analise 
anatômica foi feita em folhas procedentes de cada um dos estratos da copa das árvores
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As lâminas foliares e pecíolos foram seccionados inicialmente em três porções 

basal, mediana e apical Cada uma destas porções, foi subdividida, totalizando nove 

secções por folha

a) Porção apical; - ápice e bordo da folha

- nervura central do ápice 

!b>) Porção m ediana; - nervura central mediana
- bordo mediano

c) Porção basal: - nervura central basal
- bordo basal

d) Porção apical do pecíolo
e) Porção m ediana do pecíolo 

1) Porção basal do pecíolo
Em seguida estas porções das folhas, foram desidratadas em séne alcóolico-etílica, 

crescente A inclusão foi feita através de técnicas convencionais, em Glicol metacrilato- 
GMA (FEDER e O’BRIEN, 1968) Depois de emblocado o material foi seccionado 

transversalmente com espessura de 7 pm, em micrótomo rotativo A coloração das lâminas 
permanentes foi efetuada com o uso do corante azul de Toluidma (O’BRIEN et alh, 1965) 

Para detectar a presença de compostos fenóhcos, algumas folhas foram tratadas 
com o fixador de Schneider (SCHNEIDER, 1977)

Para determinação do padrão de venação, foi utilizada a classificação proposta por 

HICKEY (1974)

3.2- Laminário semi-permanentte

3.2.1- Estômatos © Tricomas

Para caracterização e contagem dos estômatos e tricomas foram realizadas secções 

paradérmicas de duas folhas em cada um dos três estratos da copa, para todos os seis 
indivíduos nas quatro estações climáticas As secções paradérmicas foram realizadas 
apenas na região mediana das folhas Testes miciais comprovaram estatisticamente, através
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da aplicação do teste de Tukey (VIEIRA e HOFFMANN, 1989), que não haviam 

diferenças significativas no número de estômatos e tncomas, entre as diferentes porções 

das folhas As contagens foram realizadas apenas na face abaxial das folhas O número de 

estômatos e tncomas por milímetro quadrado foi determinado pela contagem direta dos 
mesmos, em projeção da imagem sobre área delimitada A imagem foi obtida através de 

microscópio-óptico binocular, com câmara clara acoplada (WILKINSON, 1979)

3.2,2- Teddlo Colemqflnnnnnáítfe©

Foram feitas secções transversais da nervura central e do pecíolo das folhas, nos 

três estratos das mesmas árvores utilizadas para a confecção do laminário permanente (uma 

planta jovem e uma matura) O material do laminário semi-permanente, para observação de 

tecido colenquimático, foi corado com azul de Toluidma (FEDER e O’BRIEN, 1968)

Todas as análises foram realizadas através de microscópio óptico e ou 

estereoscópio As estruturas anatômicas foram fotografadas em fotomicroscópio ZEISS 

MC-80

3.3 - Microscopia Eletrênnka dl® Varredura (MEV)

Amostras para análise em MEV, foram fixadas de acordo com técnicas 
convencionais, seguindo a desidratação em séne alcóohco-etílica crescente até o álcool 

absoluto O ponto crítico foi efetuado em equipamento Balzers CPD 030 Após a 

desidratação as amostras foram fixadas em suportes metálicos e metalizadas com ouro, em 

equipamento Balzers Sputtenng SCD 050 As analises e fotomicrografias foram efetuadas 
em microscópio eletrônico de varredura PHILIPS XL-050

4 - Área FoBiar ® Taxa de HerMvoria

As folhas coletadas foram separadas de acordo com o número da árvore, o estrato 

da copa e a estação do ano No total foram mensuradas 15 folhas por estrato da copa (3
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estratos), em 6 árvores, nas 4 estações, totalizando 1080 folhas mensuradas no período 
(15x3x6x4=1080)

Para a determinação da área foliar total e da área foliar perdida por ação de 

herbívoros, as folhas coletadas foram escaneadas, para obtenção de seus contornos, para 

posterior mensuração As mensurações foram feitas com auxílio de mesa digitalizadora 

DIGICOM modelo 1812, acoplada a microcomputador 486 DX-266 Mhz, utilizando-se o 

sistema de plammetna SPLAN, desenvolvido pelo CINAG (Centro de Informática na 

Agricultura) da Faculdade de Ciências Agrárias, UNESP, Botucatu, SP
Para que fosse possível a mensuração da área foliar total, os contornos marginais 

das folhas, obtidos através da impressão das imagens escaneadas, foram “completados”, de 

modo a incluir a área perdida Esta “complementação” das margens foliares foi feita 

sempre com o auxílio de outra folha, cujo tamanho fosse semelhante A sobreposição desta 

folha à impressão da folha predada, servia de molde para a complementação das margens 
perdidas

Para a estimativa da taxa de herbivona, regiões necrosadas, minas, galhas, 
superfícies raspadas e buracos encontrados nas folhas, foram considerados como sendo 

área fohar perdida Com exceção dos buracos no limbo, os demais tipos de injurias, 
permaneciam adendos à folha Uma vez que as mesmas senam escaneadas, tomou-se 

necessária a remoção destas áreas injuriadas, ainda adendas a folha, para que na impressão 

escaneada fosse possível o reconhecimento destas regiões
Para a determinação da classificação do tamanho das folhas foi adotada a 

terminologia proposta por RAUNKIAER (1934)

Para cada um dos parâmetros em estudo, foram efetuados testes, para a análise de
•e»

variância, bem como para comparação de médias (Teste de Tukey), sempre com grau de 95 

% de confiabilidade Os dados estatísticos foram analisados através do Software Statistica 

3 2



Ponta da Lage
PONTA DAS CANAS

ifci Ponta das Canas ida Armação Pon,a da Armação

Ponta de Magalhães

ih . A  Canasvielras * 
JurerÔ

Ponta dos Currais

doForta a>] 
PONTA GROS

Daniels

nOÍQua)

Ponta Três Henrlques da Galheta

LAGOA
o Caçador

”  Calheta

r  a  v a  tá

>SÃO JOSÉ

Campeche A  -Jt 
I olnfia Pequena

'Marra do Atina

Coroa Grande

Caiacanguçu

Ilha Moleques 
do Sul

Roteiro 2
ilha dos Papagaios

MAPA 1: Localização do Morro da Lagoa da Conceição na Ilha de Santa Catarina (Guia de 
Praias, Quatro Rodas, 1997).

CAMPECHE
Jf

Ilha Campeche

21 Morro das Pedras -J t l

J  MORRO DAS 
PEORAS

ae da Armação

doMatadeiro 
Ponta da Armação

Ponta do Facâo
 ̂Ponta da Lagoinha

SC  406 -  Lagoinha de Leste -J t l 

Tf > - S  Ponta da Felicidade
'^ A N T A N é  00 SUL

do Sul Pon,a da Andorinha

ú a s ° ' id3°
AS DA €n,a do Sat,ulnfl° 

ífTA DO SUL ,,ha ,rma Peitoena
> >. m

s  J  d e l
^   ■ u h ,  I . . . . a



16

111= RESULTADOS

1 - 0  Local de Coleta

As folhas de Hyeronima alchomeoides foram coletadas no Morro da Lagoa da 

Conceição no Município de Florianópolis, Santa Catarina

As árvores nas quais foram feitas as coletas, estão inseridas em área de Floresta 

Ombrófila Densa, com formação secundária, em fase de regeneração avançada O local está 

situado na região centro-leste da Ilha de Santa Catarina (Mapa 1) Apesar da altitude, cerca de 

500 m a vegetação sofre influência de ventos marinhos

1.1 - Temperatura

Durante o período de estudo, do outono de 1997 ao verão de 1998, a temperatura 

média diána foi de 21,4°C, com mínima de 9,2°C no inverno e máxima de 31,3°C no verão 

No outono a temperatura média diária foi 20,3°C, com a mínima de 13,3°C e a máxima de 

25,4°C No inverno a temperatura média diária foi 18,1°C, com a mínima de 9,2°C e a 
máxima de 23,8°C Na primavera a média diária de temperatura foi 22,0°C, com mínima de 

16,7°C e máxima de 26,9°C No verão a temperatura média diária foi 25,8°C, com mínima de 

20,3°C e máxima de 31,3°C (Tabela 1)
As diferenças na temperatura média diária, entre as quatro estações climáticas durante 

o período de estudo, foram analisadas e revelaram-se significativas estatisticamente

Outono Invemo Primavera Verão Média Anual
Temperatura 20,3° C 18,1°C 22,0° C 25,8° C 21,4° C

Temp mínima 13,3°C 9,2 °C 16,7 °C 20,3 °C 9,2 °C
Temp máxima 25,4 °C 23,8 °C 26,9 °C 31,3°C 31,3 °C

Outono * * *
Inverao * * *

Primavera * *■ *
Verão *

TABELA 1: Médias diária de temperatura, mímmas e máximas nas quatro estações 
climáticas, em Florianópolis durante o período de estudo
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1.2 - Precipitação

Durante o período de estudo, a precipitação média diária, foi de 11,0 mm No outono a 

precipitação média diária foi 5,1 mm, no inverno foi 8,1 mm, na primavera 11,8 mm e no 

verão 15,5 mm (Tabela 2)

As diferenças na precipitação média diária, entre as quatro estações climáticas, durante 

o período de estudo, foram analisadas estatisticamente e mostraram que não são significativas

Outono Imvermo Prim avera Verão Média Animal
Precipitação 5,1 mm 8,1 mm 11,8 mm 15,5 mm 11,0 mm

Oistomo = = =
Inverno = = =

Prim avera = = =
Verão = = =

TABELA 2; Médias diána c 
durante o penodo de estudo

e precipitação, nas quatro estações climáticas, em Florianópolis

1.3 - Umidade Relativa do A r

No mesmo período, a umidade relativa média do ar foi de 80,2 % No outono a 

umidade relativa média foi 81,0 %, no mverno foi 82,3 %, na primavera 82,3 % e no verão 

81,7 % (Tabela 3)

1.4 - Velocidade do Vem to

No período de estudo os ventos atingiram em média 10,5 Km/h No outono a média da 

velocidade dos ventos foi 9,4 Km/h, no mverno foi 7,8 Km/h, na pnmaveraT3,2 Km/h e no 

verão 11,6 Km/h (Tabela 3)

Outono Inverno Primavera Verão Média amuai
Umid Relat do Ar 81,0% 82,3 % 82,3 % 81,7% 80,2 %
Velocidade Vento 9,4 Km/h 7,8 Km/h 13,2 Km/h 11,6 Km/h 10,5 Km/h

TABELA 3: Média mensal da umidade relativa do ar e velocidade dos ventos, nas quatro 
estações climaticas, em Florianópolis durante o período de estudo



As folhas de Hyeromma alchorneoides Fr Aliem, são simples, inteiras, pecioladas, 

estipuladas, com filotaxia alterna A textura vana entre subconácea e membranácea A 

coloração na face superior pode variar entre verde claro brilhante e verde escuro fosco Na 

face inferior a coloração é acinzentada (Fig 2) Quando velhas as folhas apresentam 

coloração avermelhada
As folhas das seis árvores, nos três estratos arbóreos, apresentaram dimensão média 

anual, de 164,3 cm2, sendo assim classificadas, como mesófilas grandes O comprimento 

médio atinge 18,1 cm e a largura 13,0 cm Quanto ao formato, podem ser de oblongas até 

elípticas, o apice e a base podem aparecer agudos ou obtusos
H alchomeoid.es, apresenta folhas pemnervadas, com cerca de 8 a 10 nervuras 

secundárias A venação é classificada como camptodroma broquidodroma

Os estômatos do tipo paracítico, possuem em média 20,9 pm de comprimento e 15,2 

pm de largura

As folhas da espécie são pubescentes, na face supenor dessas, o indumento é 

exclusivamente escamiforme, os tncomas aparecem de forma dispersa pelo limbo e de forma 

densa sobre a nervura central Na face mfenor é possível encontrar tncomas tectores 

escamiformes O número vana entre 2 a 70 tncomas por mm2 Além de tncomas 

escamiformes, a face mfenor revela tncomas do tipo tectores unicelulares, estes são 

encontrados exclusivamente sobre a nervura central e nervuras secundárias, sendo que nestas 
últimas de forma esparsa

O peciolo em H alchomeoides, é canaliculado, com cerca de 7 cm de comprimento,
<*

podendo atingir até 15 cm em plantas jovens O mdumento é exclusivamente escamiforme As 
estipulas possuem forma de folha Em média apresentam 2 cm de compnmento

As exsicatas do matenal fértil coletado, foram incorporadas a coleção do Herbáno 

UPCB, sob o número 36086 (planta feminina) e 36087 (planta masculina)

2.1- Estádio de M ataração

H alchomeoides apresenta algumas diferenças entre os indivíduos jovens e os 

maturos O porte da planta, bem como o tamanho de suas folhas foram indicadores do estádio 

de maturação
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2.1.1- Plamtas Jovens

As plantas jovens apresentam em média 7 m de altura As folhas possuem dimensão 

média anual, de 194,5 cm2, sendo caracterizadas, como macrófilas pequenas O comprimento 

das folhas atinge 20,3 cm e a largura 13,9 cm As folhas possuem textura membranácea e 

coloração verde clara na face supenor Os estômatos apresentam em média 22,2 pm de 

comprimento e 15,9 pm de largura Indumento escamiforme aparece nas duas faces foliares 

Os tncomas do tipo tectores unicelulares, são observados apenas sobre as nervuras (primárias 
e secundárias) O pecíolo apresenta aproximadamente 8,4 cm de comprimento e é revestido 

por tncomas tectores escamiformes As estipulas folhosas, possuem em média 2 cm de 

comprimento

2X 2“ Plantas Mataras

As plantas maturas possuem em média 12 m de altura Anualmente, nos três estratos 

arbóreos, as folhas apresentam dimensão média de 149,5 cm2, sendo caractenzadas como 

mesófilas grandes O comprimento das folhas atinge 15,9 cm e a largura 12,1 cm As folhas 
possuem textura subconácea e coloração verde escura na face supenor Os estômatos 

apresentam em média 18,4 pm de compnmento e 13,6 pm de largura O indumento 

escamiforme aparece nas duas faces foliares, os tncomas do tipo tectores unicelulares, são 

observados apenas sobre as nervuras (pnmánas e secundárias) O pecíolo apresenta 

aproximadamente 6,9 cm de compnmento e é revestido por tncomas tectores escamiformes 
As estipulas folhosas possuem em média 1,5 cm de compnmento

As diferenças apresentadas nas medidas de área foliar entre a planta jovem e a planta 

matura são estatisticamente significativas, estes dados podem ser melhor »visualizados na 

tabela 4

E8TÁBIO BE MATURAÇÃO

Jovem Sigmâífkâmda Matara

Área Foliar cm2 194,5 * 149,5

TABELA 4: Área foliar (cm2) em plantas jovens e maturas, indicação de 
que há diferença significativa entre ambas as médias



H alchomeoides, não apresenta dimorfía sexual, em seus órgão vegetativos A 

identificação dos indivíduos femininos e masculinos só é possível através de material fértil
As plantas femininas em média apresentam área foliar total de 181,8 cm2, nas plantas 

masculinas as dimensões são de 159,2 cm2 Estas diferenças encontradas entre a área foliar 

das plantas femininas e masculinas revelaram-se significativas estatisticamente, conforme 

representado na tabela 5

SEXO ©AS PLANTAS

Fensinina Signiffkância Masculina

Area Foliar cus 181,8 * 159,2

TABELA 5: Area foliar média (cm ) em plantas femininas e masculinas de 
H alchomeoides, mdicação de que há diferença significativa entre ambas as 
médias

2,3- Estratos das Copas das Árvores

H alchomeoides apresenta copa densa, com três estratos facilmente distinguíveis As 

folhas nos três estratos arbóreos, apresentam anualmente dimensões diferenciadas entre si O 
estrato inferior apresentou dimensão média de 183,1 cm , o estrato mediano 153,8 cm e o 

estrato superior 156,0 cm2 Estas diferenças são significativas estatisticamente, quando 

comparados os estratos inferior com o mediano e o inferior com o superior No entanto não há 

diferença significativa entre os estratos mediano e supenor, estes dados estão representados na 

tabela 6

ESTIRATO ©AS ÁRVOMES
Área Foliar csn2 Signiffkância entre os estratos

Inferior 183,1 Inf xMed *
Mediano 153,8 Inf x Sup *
Superior 156,0 Med XSup =

TABELA 6; Area foliar média (cm ) nos três estratos arbóreos, indicação da presença ou 
ausência de sigmficância entre as diferenças na área foliar dos três estratos
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2.4~ Estações Climáticas

As folhas de H alchomeoides, apresentam dimensões diferenciadas entre si, nas 

quatro estações climáticas No outono as folhas expressaram dimensão média de 168,9 cm2, 
no inverno 154,0 cm2, na pnmavera 134,1 cm2 e no verão 200,4 cm2 As diferenças 

encontradas são estatisticamente significativas, quando comparadas as estações do outono 

com a pnmavera, outono com o verão, mverno com a pnmavera, mvemo com verão, e 

pnmavera como verão Não havendo no entanto diferença significativa entre as estações do 

outono e inverno, conforme mostra a tabela 7

E§TAÇ(DE§ (CLIMA!:ic a §
Área Foliar cm2 Signiffkâneia entre as estações

Ontono 168,9 omt, x Smv. =
Inverno 154,0 oant x pri. *

Primavera 134,1 ont. x ver. *
Verão 200,0 inv. x pri. *

inv. x ver. *
pri. x ver. *

TABELA l i  Área foliar média (cm ) de H alchomeoides, nas quatro estações 
climáticas, indicação da presença ou ausência de sigmficância entre as diferenças 
encontradas nas estações

3“ Anatomia

As porções apicais, medianas e basais das folhas, nas quais foram feitas as análises, 
não revelaram diferenças estruturais significativas As descnções anatômicas que seguem, 

foram baseadas nas porções medianas das folhas e pecíolos

3.1“ Vista Frontal

Epiderme Adaxial Em vista frontal as células da epiderme adaxial apresentam 

formato poliédnco, tamanho variado e paredes anticlinais retas a levemente curvas (Fig 3) 
Não aparecem estômatos nesta face da folha Os tncomas escamiformes são encontrados bem 

distribuídos pelo limbo e de forma mais agrupada sobre a nervura central (Fig 4)
Epiderme Abaxial As células epidérmicas na face abaxial, em vista frontal, possuem 

formato e tamanho variado, as paredes anticlmais são curvas Nesta face são encontrados
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estômatos predominantemente do tipo paracítico (Fig 5) Não raro é possível encontrar 

estômatos compartilhando uma mesma célula subsidiaria Tncomas escamiformes são 

encontrados tanto nas regiões mtemervurais, como sobre as nervuras, com maior densidade 

nesta face em relação à adaxial (Fig 6) Também são encontrados tncomas simples do tipo 

filiformes, que surgem apenas sobre as nervuras pnmánas e secundánas

3,2- Secção Transversal

Em secções transversais, na porção mediana das folhas de H alchomeoides, o 

mesofilo revelou-se dorsiventralmente

A lâmina foliar possui espessura média total de 240,6 fim Â face adaxial é recoberta 

por uma delgada cutícula, com cerca de 2,2 pm, que equivale a 0,9 % da espessura total da 

lâmina foliar

A epiderme na face supenor é umestratificada, em média com 21,2 pm (8,8 %), o eixo 

penclinal das células é maior que o eixo anticlinal

O parênquima paliçádico com cerca de 88,6 pm (36,8 %), é formado por dois estratos 

de células, com numerosos cloroplastídios, o estrato supenor apresenta arranjo em paliçada, 
aparece fortemente corada, evidenciando a presença de compostos fenólicos Na planta 

jovem, no segundo estrato do parênquima paliçádico, as células possuem formato claviforme 

e/ou esférica, caracterizando células coletoras, espaços mtercelulares são conspícuos nesta 

região (Fig 7) Na planta matura no segundo estrato do parênquima paliçádico os espaços 

mtercelulares são menos evidentes

O parênquima esponjoso em média com 94,4 pm (39,2 %), revela quatro ou mais
o

estratos celulares, de formato esfénco e espaços mtercelulares conspícuos
No mesofilo é possível observar bainha parenquimática e extensões da bainha, 

envolvendo os feixes vasculares, estendida de uma face a outra da lâmina foliar

A epiderme na face abaxial também é umestratifícada, com cerca de 12,7 pm (5,3 %) 

As células epidérmicas dessa face são consideravelmente menores que as da epiderme da face 

supenor (Fig 9) As células estomáticas aparecem no mesmo nível das demais células 
epidérmicas (Fig 7)

No bordo da folha, as células da epiderme reduzem o eixo antichnal O parênquima 

paliçádico desaparece, a medida que vai se aproximando da margem da folha No parênquima
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esponjoso, os espaços intercelulares tomam-se maiores, e surgem pequenos feixes vasculares, 
sem bainha parenquimática (Fig 8)

Na nervura central da porção mediana da folha (Fig 10), é possível observar que as 

células da epiderme da face adaxial aparecem em tamanho levemente reduzido em relação ao 

mesmo tipo de células do mesofilo O parênquima paliçádico cede lugar à células 
colenquimáticas do tipo angular, que se estendem por cerca de cinco camadas O sistema 

vascular nesta região é concêntrico, anficrival Na porção apical da folha o sistema vascular, 

da nervura central se reduz sensivelmente, e o colênquima não se faz presente As células 

epidérmicas da face abaxiaL, quando em secção transversal, revelam-se intensamente 

papilosas (Fig 11) Externamente ao feixe vascular, ocorrem vários estratos de células 
parenquimáticas arredondadas, espaços mtercelulares são conspícuos nesta região, bem como 

diversos estratos de células colenquimáticas (Fig 12) O xilema secundário aparece disposto 

radialmente, revelando um câmbio, delimitando o início do floema (Fig 13) Não há estômato 

nesta região, porém entre as células epidérmicas podemos encontrar pedúnculos dos tncomas 

tectores escamiformes em secção transversal, bem como tncomas tectores unicelulares 
umsenados (Fig 14)

Xdioblastos contendo compostos fenólicos, inclusive taninos se fazem presentes, 
associados pnncipalmente ao floema, ao parênquima e a epiderme (Figs 10 a 13)

O pecíolo de H alchomeoides, em secção transversal, na porção mediana, apresenta 

formato circular (Fig 15), contendo um sistema vascular com feixes concêntncos, anficnvais 

e alguns feixes medulares Externamente ao floema, vános estratos parenquimáticos ocorrem, 

contendo espaços mtercelulares conspícuos Circundando o feixe vascular medular também 

ocorrem vános estratos parenquimáticos, porém com espaços mtercelulares mconspícuos
o

Muito raramente ídioblástos contendo drusas ou monocnstais de oxálato de cálcio podem se 

fazer presentes neste parênquima (Fig 16) ídioblástos contendo compostos fenólicos se 

destacam na região do floema e do parênquima Entre o floema e o xüema é possível observar 

a formação do câmbio vascular (Fig 17) Na região penfénca, logo abaixo da epiderme, 
observa-se cerca de seis estratos de colênquima do tipo angular (Fig 18 e 19)
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3.3- Estádio de M&faração

Os diferentes tecidos presentes na lâmina foliar de H alchomeoides, foram 

quantificados As diferenças encontradas entre a planta jovem e a planta matura foram 

analisadas estatisticamente
A tabela 8 mostra a espessura total média do limbo foliar, a espessura de cada tipo de 

tecido encontrado nas folhas, bem como suas respectivas porcentagens A sigmficância 

encontrada na comparação das médias de espessura dos tecidos, entre a planta jovem e a 

planta matura, também são mostradas na tabela 8

ESTA M O IME MATUMAÇAO
Jovens SIgmffkânda Matura Média Total

Cutícula 1,8 um - 0 7 % * 2,6 u m -1 1% 2,2um-0 9 %
Epiderme adariaU 21,68 um-9% = 20,9um- 87% 21,2um-8 8 %

Parênquima Paliçádàco 76,2 um-31 5% * 102,1 um-42 7% 88,6um-36 8 %
Parênquima Esponjoso 102,4 um -42 3% * 85,7 um-35 8% 94,4um-39 2 %

Epiderme abaxial 13,3|im - 5 5 % * 12,1 um-5 1% 12,7um-5 3 %
Espessura total 242,0 um- 100% = 239,1 um-100% 240,6um-100 %

TABELA 8s Espessura média (jim) dos tecidos do limbo foliar de H alchomeoides, 
porcentagem (%) e-sigmficância encontrada entre as folhas da planta jovem e da planta 
matura

H  alchomeoides, não apresenta diferenças estruturais na anatomia de suas folhas, 
entre os estratos das copas das árvores Algumas diferenças surgem na proporção dos tecidos 

encontrados no limbo e na espessura total do mesmo
A tabela 9 mostra a espessura total média do limbo foliar, a espessura de cada tipo de 

tecido encontrado nas folhas, bem como suas respectivas porcentagens »A sigmficância 

encontrada na comparação das médias de espessura dos tecidos, entre os diferentes estratos 
das copas das árvores, também são mostradas na tabela 9
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E ST R A T O  B A S C O FA S B A S ÁR VO RES S IG N M C Â N C IA
Infemor Mediano Siapenor Media Total inf x med inf x sup med. x sup

Cutícula 2 3 pm - 0 8 % 1 8 pm - 0 8 % 2 6 jLun - 1 2 % 2,2pm-0 9 % * = *
EpicL Adax. 22,3 pm - 8 3 % 23 pm - 10 1 % 184pm-82% 21 2pm-8 8 % = * *

P&rên Paliça 91 7 pm - 34 2 % 88 7 pm - 38 8 % 85,3 -380% 88 6pm-36 8 % = = =
Parên. Espon 110 4 pm - 41 2% 95 3 fim - 41 7% 76,9 pm - 34 3 % 94 4|im-39 2 % * * *
Epid Abax. 13 3 pm - 5 0% 13 3 pm -58% 11 5pm-5 1 % 12 7pm-5 3 % = * *

Espes total 267 8 pm- 100% 228 6 pm - 100% 224 3 |im -100 % 240 6pm-100 % * * =

TABELA 9; Espessura média (pm) dos tecidos do limbo foliar de H alchorneoides, 
porcentagem (%) e sigmficância encontrada entre as folhas nos diferentes estratos das copas 
das árvores

3,5 = Estações Ciimátkas

H alchorneoides revelou algumas semelhanças estruturais em suas folhas, quando 

comparadas as estações do outono e da pnmavera A tabela 10 mostra a espessura total média 

do limbo foliar, a espessura de cada tipo de tecido encontrado nas folhas, bem como suas 

respectivas porcentagens A sigmficância encontrada na comparação das médias de espessura 

dos tecidos, entre o outono e a pnmavera, também são mostradas na tabela 10

ESTAÇÕES CLIMATICAS
O utono Sigmfficâmda P rim avera M édia  T otal

C utícula 2 l | i m - 0 9 % = 2 3 p m - 0  9 % 2,2pm  - 0  9 %
E p iderm e adam al 21 l n m - 9 2 % = 2 1 4 m n - 8 5 % 21,2nm  - 8 8 %

Parêm quim a Paliçádic© 80 l p m - 3 8 0 % * 97 4 um - 34 7 % 88,6Mm -  36 8 %
P arênquim a Esponjoso 92 8m n - 34 3 % = 96 l M m - 4 0  2 % 94,4Mm-39  2 %

E p iderm e a b a n a i 12 2 Mm - 5 1 % = 13 2 pm  - 5 3 % 1 2 , 7 n m - 5  3 %
E spessura total 230 6nm  -100 % = 250 8Mm - 100 % 240 ,ÓMm - 100 %

TABELA 1®; Espessura média (pm) dos tecidos do limbo foliar de H  alchomeoides, 
porcentagem (%) e sigmficância encontrada entre as estações do outono e pnmavera

4 = Estômmatos © Trkoinmas

As folhas de H alchomeoides são hipoestomáticas e pubescentes Os estômatos são 

do tipo paracítico (Fig 5)
Em média aparecem nas folhas 127,2 estômatos por mm2 na porção mediana da folha 

Na face superior da folha, o indumento é exclusivamente formado por tncomas 

tectores escamiformes Na face infenor, além deste tipo de tncoma, aparecem tncomas
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tectores unicelulares (Fig 14) Estes podem ser longos e retos ou curtos com a base alongada 

e levemente curvos, porém somente são registrados sobre as nervuras Em média são 

encontrados 22,6 tncomas tectores escamiformes por mm2, sendo que sobre as nervuras 

primárias e secundária a densidade aumenta Os tncomas tectores escamiformes são 

multirramificados, formados por cerca de 30 células (Figs 4, 6 e 20)

41- Estádio de Mataraçã©

O número de estômatos e tncomas por mm2, sofre variação conforme o estádio de 

maturação da planta A tabela 11 mostra esta variação no número de estômatos e tncomas por 

mm2, bem como a sigmficância encontrada entre os dois estádios de maturação vegetal

4.1.1- Plamtas Jovems

Em média, nas plantas jovens, observa-se 107,8 estômatos por mm2 O mdumento do 

tipo escamiforme aparece nas duas faces foliares Em média são encontrados 15,9 trícomas 

por mm2 nas folhas das plantas jovens Tncomas do tipo tectores unicelulares são observados 
apenas sobre as nervuras (pnmánas e secundárias)

4.1.2- Plamtas M ataras

Em média nas plantas maturas, observa-se 136,9 estômatos por mm2 O Indumento 

escamiforme aparece nas duas faces foliares Em média são encontrados 25,9 tncomas por 

mm2 nas folhas das plantas maturas Tncomas do tipo tectores unicelulares são observados 
apenas sobre as nervuras (pnmánas e secundárias)

As diferenças encontradas no número de estômatos e tncomas por mm2, entre as
o

plantas jovens e as plantas maturas são significativas estatisticamente

ESI"AMO BE MATUMAÇA©
Jovem Sigmilfkâmda Matara

Estômatos por ram2 107,8 * 136,9
Tricoraas por mm2 15,9 * 25,9

TABELA 11: Número de estômatos e tncomas por mm2 em folhas de plantas 
jovens e plantas maturas e sigmficância entre os estádios de maturação
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4.2= Sexo das Plantas

As plantas femininas, em média apresentam 123,3 estômatos e 20,8 tncomas por mm2 

Nas plantas masculinas a média é de 139,4 estômatos e 29,1 tncomas por mm2 As diferenças 

no número de estômatos e tncomas por mm2, entre as plantas femininas e as plantas 

masculinas são significativas estatisticamente Estes dados são apresentados na Tabela 12

SEXO ©AS PILANTAS
Feminina SigniífkâncSa Masculina

Estômatos por mm2 123,3 * 139,4
Tncom as por mm2 20,8 * 29,1

TABELA 12; Número de estômatos e tncomas por mm2 em folhas de plantas 
femimnas e plantas masculinas de H. alchomeoides, sigmficância encontrada 
entre ambos os sexos

4.3- Estratos dias Copas das Árvores

As folhas de H. alchomeoides apresentaram poucas diferenças no número médio de 

estômatos e tncomas por mm2, em cada um dos estratos das copas das árvores O estrato 

inferior apresentou 120,4 estômatos e 19,7 tncomas por mm2 O estrato mediano, apresentou 

128,6 estômatos e 21,7 tncomas por mm2 O estrato supenor, 132,7 estômatos e 26,3 tncomas 
por mm2 As diferenças no número de estômatos e tncomas não são estatisticamente 

significativas Com exceção dos estratos infenor e supenor que quando comparados, 

apresentam diferenças estatisticamente significativas no número de tncomas por mm2, como 

mostra a tabela 13

ESTMATO ©AS COPAS ©AS AMVOMES o
Estômatos por mm2 Tricomas por mm2 Sijgmíiffnoifflcn&i

Inferior 120,4 19,7 Estômatos Tncomas
Mediano 128,6 21,7 Inf xMed = =
Smperior 132,7 26,3 Inf x Sup = *

Med x Sup = =
TABELA 13; Número de estômatos e tncomas por mm nos três estratos das copas das árvores 
de H alchorneotdes, sigmficância encontrada entre os estratos

4.4- Estações Climáticas

As folhas de H alchomeoides, nas quatro estações climáticas, manifestaram poucas 
vanações no número de estômatos e tncomas por mm2 No outono as folhas apresentaram



28

133,2 estômatos e 22,8 tncomas por mm2 No inverno, foram encontrados 126,2 estômatos e 

27,4 tncomas por mm2 Na primavera, as folhas apresentaram 123,8 estômatos e 17,5 

tncomas por mm2 No verão foram encontrados 125,7 estômatos e 22,5 tncomas por mm2 Ao 

testar estatisticamente estas diferenças, observou-se que a densidade de estômatos não sofre 

vanação significativa As diferenças no número de tncomas por mm2, apenas são 

significativas quando comparados os valores do inverno com os valores da primavera, 
conforme apresentado na tabela 14

ESTAd;©E§ OLEMATECAS
Estômatos 
por mm2

Tncomas
por mm2

Sigmficância do n° de 
estômatos por mm2

Sigmficância do n° 
de tncomas por mm2

Outono 133,2 22,8 ©nat x inBVo = =
Inverno 126,2 27,4 onat x prio = =

Primavera 123,8 17,5 ©nat, x ver» = =
Verão 125,7 22,5 nanvo x prn. = *

iimv. x ver. = =
prn. x ver. = =

TABELA 14s. Número de estômatos e tncomas por mm nas folhas de H alchomeoides, nas 
quatro estações climáticas, sigmficância encontrada entre as estações

5 - Herlbivorna

Durante o período de estudo, as folhas de H alchorneoides foram visivelmente 

predadas (Fig 21) Em média, apresentam 18,8 cm2 de sua área perdida, por ação de 

herbívoros Esta área equivale a cerca de 12,5 % da área foliar total

5.1 - Estádio de Maturação
o

As folhas de H alchomeoides, sofreram vanação na taxa de herbivona, dependendo 

do estádio de maturação da planta

5.1.1 - Flautas Jovens

A área foliar perdida por ação de herbívoros, em plantas jovens foi em tomo de 17,3 

cm2, cerca de 9,7 % da área total das folhas
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5.1.2 - Plamtas M ataras

Em plantas maturas os herbívoros predaram cerca de 19,6 cm2 Esta área equivale a 

13,9 % da área total das folhas

As diferenças na proporção de área foliar perdida por ação de herbívoros, entre as 
plantas jovens e as plantas maturas, são significativas estatisticamente, conforme mostra a 
tabela 15

ESTÁDIO DE MA1UMAÇAO

Jovem SngmMkâmda M atara

Taxa de herlbivoria (%) 9,7 13,9

TABELA 15: Taxa de herbivoria (%) em folhas de plantas jovens e 
plantas maturas, sigmficância entre ambos os estádios de maturação

5.2- Sexo das Plantas

As plantas femininas em média apresentam 18,6 cm2 de área foliar predada, que 

equivale a 12,0 % da média de área foliar total Nas plantas masculinas a média de área foliar 

predada é de 23,8 cm2, que corresponde a 16,0 % da média de área foliar total

A diferença na taxa de herbivona encontrada entre as plantas femininas e as 

masculinas, é estatisticamente significativa, conforme apresentado na tabela 16

SEXO DAS PLANTAS

Femmnma SngHBHffkâiitda M ascrtma

Taxa de feerbívoraa (%) 12,0 * 16,0

TABELA 16: Taxa de herbivona (%) em folhas de plantas femininas e plantas 
masculinas, sigmficância das diferenças encontradas entre ambos os sexos

5.3- Estratos das Copas das Árvores

As folhas da espécie em estudo apresentaram em média 19,7 cm2 de área perdida por 

herbivona no estrato infenor, 14,7 cm2 no estrato mediano e 22,1 cm2 no superior Estas 
medidas de área perdida correspondem respectivamente à 11,8 %, 10,4 % e 15,2 % do total da 

área foliar As médias foram comparadas duas a duas As diferenças são significativas



estatisticamente entre os estratos inferior e o mediano e entre os estratos mediano e superior 

Entre os estratos inferior e superior não houve diferença significativa, tabela 17

ESTEAI'O DAS AEVOMES
Taxa de Herbivoria (%) Signiffkânda entre os estratos

Inferior 11,8 Inf xMed *
Mediano 10,4 Inf x Sup =
Snperior 15,2 Med x Sup *

TABELA 17: Taxa de herbivona (%) nos três estratos das copas das árvores de H  
alchorneoides, sigmficância das diferenças encontradas entre os estratos

5.4- Estações Climáticas

As folhas de H alchomeoides, perderam por herbivoria, em média 19,3 cm2 (12,6 %) 
no outono, 26,9 cm2 (18,8 %) no mvemo, 13,2 cm2 (10,0 %) na primavera e 15,9 cm2 (8,6 %) 

no verão As diferenças são estatisticamente significantes quando comparados os valores entre 

o outono e o inverno, entre o outono e a primavera, entre o inverno e primavera, e entre o 

inverno e o verão Não havendo no entanto diferenças entre o outono e o verão e entre a 

primavera e o verão Estes dados podem ser melhor visualizados na tabela 18

ESTAÇÕES CLIMATTCAS

Taxa de herbivoria (%) Signiflkânda entre as estações
Outono 12,6 out. x invo *
Invemo 18,8 out. x prL *

Primavera 10,0 out. x ver. =
Verão 8,6 inv. x pri. *

inv. x ver. T2" O
pri. x ver. =

TABELA 18: Taxa de herbivona (%) nas folhas de H alchomeoides, nas quatro estações 
climáticas, sigmficância das diferenças encontradas entre as estações
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FIGURA 1: Hábito de Hyeronima alchorneoides. FIGURA 2: Ramo de Hyeronima alchorneoides.

FIGURA 3: Face adaxial da epiderme de
Hyeronima alchorneoides, em vista frontal 
(Micrografia Fotômica, MF).

FIGURA 4: Detalhe do tricoma tector escamiforme 
em vista frontal da face adaxial da epiderme (MF).

FIGURA 5: Vista frontal da face abaxial da epiderme (MF). FIGURA 6: Vista frontal da face abaxial da epiderme,
destacando tricomas tectores escamiformes (Microscopia 
Eletrônica de Varredura MEV).
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FIGURA 8: Margem foliar de planta jovem em 
secção transversal (MF).

FIGURA 7: Lâmina foliar de planta jovem em 
secção transversal (MF).

FIGURA 10: Secção transversal da nervura, 
na porção mediana da folha (MF).

FIGURA 9: Lâmina foliar de planta 
matura em secção transversal (MF).

FIGURA 11: Porção apical da nervura central em 
secção transversal (MF).

FIGURA 12: Detalhe da face 
abaxial da nervura central (MF).
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FIGURA 13: Detalhe da nervura central, destacando 
a presença de câmbio vascular (MF).

FIGURA 14: Detalhe da epiderme da nervura 
central, destacando tricomas tectores de dois 
tipos (MF).

FIGURA 15: Pecíolo em secção transversal (MF).

FIGURA 16: Detalhe do parênquima medular 
do pecíolo em secção transversal (MF).

FIGURA 17: Detalhe do câmbio vascular do 
pecíolo (MF).
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FIGURA 18: Porção periférica do pecíolo (MF). FIGURA 19: Detalhe da figura anterior,
destacando colênquima do tipo angular (MF).

FIGURA 20: Detalhe da face abaxial do limbo 
foliar, em secção transversal. Destacando tricoma 
tector escamiforme (MF).

FIGURA 21: Aspecto geral da folha de 
H. álchorneoides visivelmente predada.
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IV -DISCUSSÃO

H alchorneoides apresenta folhas relativamente grandes, quando comparadas com as 
demais espécies arbóreas que exploram o mesmo ambiente

MEDEIROS e MORRETES (1995), afirmam que folha grande, é um aspecto 
incomum em espécies florestais pioneiras

As dimensões foliares de H alchomeoides apresentaram diferenças significativas 

entre as plantas jovens e as maturas As folhas das plantas jovens revelaram-se em média 

maiores que as folhas das plantas maturas Este aspecto mostra concordância com a citação de 

REITZ et alh (1979), que afirmam serem as folhas das plantas jovens, desta espécie, de 

dimensões consideravelmente maiores que as folhas das plantas maturas
(Segundo PIANKA (1978), as árvores da floresta tropical úmida podem produzir tipos 

semelhantes de folhas em linhagens vegetais independentes Estas folhas estariam sujeitas às 
condições climáticas semelhantes, reinantes em distintos lugares geográficos As árvores da 

floresta tropical, podem apresentar ainda, folhas persistentes, grandes, com margens inteiras 
O autor cita ainda, que indivíduos de muitas espécies que crescem na sombra produzem folhas 

maiores, que as folhas dos indivíduos que crescem com luz solar Analogamente, as plantas 
que toleram a sombra do estrato inferior da floresta usualmente apresentam folhas maiores 
que as espécies do dossel

As folhas de H alchomeoides apresentaram variações significativas em siias 

dimensões, quando comparadas os estratos arbóreos As folhas localizadas no estrato mfenor 

das árvores são consideravelmente maiores que as folhas localizadas no estrato supenor As 

folhas do estrato supenor recebem grande intensidade luminosa, ao passo que as folhas do 
estrato inferior recebem luminosidade em menor intensidade Este fato, resulta no aumento da 

área foliar no estrato infenor e consequentemente a redução dessa, no estrato supenor, 

estando de acordo com a afirmação de CUTTER (1987), de que altos índices de radiação 

podem resultar numa diminuição da área foliar
Para PARKHURST e LOUKS (1972), nos locais onde a radiação absorvida é baixa, as 

folhas grandes são mais eficientes Ao contráno, folhas pequenas são mais eficientes em 

locais onde a radiação absorvida é mais alta Os autores citam que as condições locais e as
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características da espécie precisam ser consideradas ao interpretar a forma e o tamanho das 
folhas

Segundo CARNEIRO (1996), o dioicismo ocorre com maior frequência em 

ecossistemas tropicais, que em temperados Vános fatores podem influenciar a evolução do 

dioicismo, como por exemplo, a dispersão de sementes, a polinização e a pressão exercida 

pelos herbívoros e pelo ambiente O autor afirma ainda que plantas dióicas podem exibir 

padrões diferenciados de produção de compostos químicos, crescimento e reprodução entre 
plantas femininas e masculinas

CARNEIRO (1996), cita ainda, que a produção de frutos e sementes, requer um 

investimento metabólico mais alto que a produção de pólen, em função deste alto 

investimento as plantas femimnas dispõem de menos nutrientes para crescer do que as plantas 
masculinas

°H alchomeoides apresentou comportamento inverso ao exposto por CARNEIRO 

(1996) As folhas das plantas femininas possuem área maior que as folhas das plantas 

masculinas Este fato provavelmente se deve a faixa etána das plantas aqui analisadas Ou 

seja, analisou-se os parâmetros - femininas e masculinas - entre indivíduos jovens e maturos 

As dimensões foliares mudam de forma expressiva no decorrer do ano Apesar da 

espécie ser perene, H alchomeoides muda de folhas em grande quantidade entre as estações 
do inverno e primavera LAXALDE (1997), mostrou em estudo no Morro do Baú, mumcípio 

de Ilhota em Santa Catarina, que a produção de serrapilheira da espécie aumenta de forma 

significativa nas estações do inverno e da primavera

2 - Amatomia

A organização estrutural descnta para esta espécie é um tanto quanto escassa Alguns 

aspectos nesse sentido foram registrados por SOLEREDER (1908), METCALFE e CHALK 

(1957), FRANCO R (1990), para o gênero e BOEGER et alh (1997), para a espécie Alguns 

aspectos estruturais estão de acordo com o descrito pelos autores supra citados, como por 

exemplo tipo de estômato, tipos de tncomas, organização do mesofilo, dentre outros
De acordo com SOLEREDER (1908), METCALFE e CHALK (1957), algumas 

espécies do gênero Hyeromma apresentam células epidérmicas com paredes internas 

mucilaginosas, tanto na face adaxial, quanto na face abaxial Nesta face, segundo
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SOLEREDER (1908), surgem algumas células isoladas com paredes mucilaginosas Essas 

células, cujo formato é esférico, ocasionalmente revelam-se maiores que as demais células 
epidérmicas Células epidérmicas com tamanho diferenciado também foram constatadas na 

espécie analisada no presente trabalho, porém não revelaram presença de mucilagem

FRANCO R (1990), cita que o gênero Hyerontma, pode em alguns casos apresentar 

hipoderme, bem como feixes vasculares com extensão de bainha esclerenquimática, em toda a 
extensão da lâmina foliar

No presente estudo, constatou-se que H alchomeoides apresenta em suas folhas 

extensões de bainha parenquimática envolvendo os feixes vasculares no mesofilo e não 

bainha esclerenquimática Este aspecto também foi relatado por BOEGER et alh (1997)
BOEGER et alh (1997), citam cavidades secretoras dispersas no mesofilo Tais 

cavidades não foram encontradas em nenhuma das secções feitas nas diferentes porções das 

folhas,“provenientes das árvores aqui analisadas
FRANCO R (1990), destaca a importância da espessura foliar como caráter 

taxonômico relevante, no entanto constatou-se nesta espécie, que este caráter pode vanar num 

mesmo indivíduo em folhas de estratos arbóreos diferentes
De Bary citado por KALDFE (1995), afirma que plantas de região seca apresentam 

paredes celulares retas, enquanto que paredes sinuosas são frequentes em plantas de 

ambientes úmidos Paredes retas foi o padrão encontrado nas células epidérmicas de H  

alchomeoides, que segundo SM1TH et alh (1988), é uma espécie heliófila
Para RIZZINI (1976), heliófila é a planta que se desenvolve normalmente ao sol 

Vegetais hehófílos caracterizam-se pelo espessamento das paredes celulares A intensidade e 

quantidade de luz que a planta recebe pode determinar o grau de esclerofilia que ela 

apresenta O autor define como mesófilas as plantas que crescem em ambientes mais ou 

menos úmidos, isto é, onde a água não aparece de forma escassa nem em excesso O autor 

afirma ainda, que as plantas que vivem nestes ambientes mésicos, não apresentam um padrão 

de estruturas anatômicas caracterizadas para ampliar o supnmento de água ou para reduzir a 

perda respiratória Weaver e Clements citados por RIZZINI (1976), apresentam as seguintes 

características como sendo das plantas mesófilas folhas amplas e moderadamente espessadas, 
epiderme pouco cutmizada, coloração verde escura e estômatos abundantes

DAUBENMDRE (1959), afirma que certas estruturas e funções definidas como de um 

certo ambiente podem ocasionalmente surgir em outros ambientes distintos
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ESAU (1974), cita que folhas que se desenvolvem sob forte intensidade luminosa 

apresentam grau de xeromorfia maior que aquelas que estão à sombra

Algumas das características anatômicas apresentadas por H alchomeoides são 

cutícula delgada, epiderme umestratificada, parênquima paliçádico pouco desenvolvido, e 

parênquima esponjoso com grandes espaços mtercelulares Baseado nestas características, a 

espécie pode ser definida, mais como mesófila do que heliófila Apesar de apresentar células 

epidérmicas com paredes retas, a espécie não possui maiores evidências de xeromorfismo
As folhas pertencentes ao estrato superior das copas das árvores, apresentaram um 

grau maior de xeromorfia que as folhas dos estratos mfenor e mediano No estrato superior as 
folhas revelaram cutícula mais espessa e o parênquima paliçádico mais desenvolvido que o 

esponjoso Apesar destas diferenças a espessura do limbo não variou significativamente entre 

os três estratos das copas A espécie apresentou, de modo geral, em suas folhas extensões de 

bainha parenquimática envolvendo os feixes vasculares no mesofilo
As características estruturais xeromórficas apresentadas pela espécie podem ser 

provementes das adaptações desenvolvidas para ambientes fortemente iluminados, típicos de 

espécies pioneiras As características de flora xerófila apresentadas pela espécie são discretas, 

mesmo nas folhas do estrato arbóreo superior, que apresentam um grau reduzido de 

esclerofilia
As medidas de espessura da folha e dos diferentes tecidos encontrados na lâmina 

foliar, estão de acordo com o relatado por FRANCO R (1990), 
para as espécies do gênero Hyeromma na América do Sul

ESAU (1974), afirma que a passagem das folhas do estádio jovem para o adulto pode 

resultar em modificações estruturais A autora afirma ainda que as folhas podem variar

estruturalmente segundo a posição na qual estão inseridas no caule, pois folhas em planos
inferiores pnvam as superiores de um supnmento adequado de água Ambos os fatos 
defendidos pela autora, justificam as diferenças (significativas estatisticamente) encontradas 
na porcentagem de tecido das folhas de H alchomeoides, entre indivíduos jovens e 

indivíduos maturos e quando comparados os três estratos das árvores
Durante o período de estudo, as estações climáticas parecem não ter interferido na 

estrutura anatômica das folhas, uma vez que a diferença encontrada na quantidade dos 
diferentes tecido, não é representativa estatisticamente, bem como na espessura do limbo 

foliar
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3 = Estênm&tos ® Trteonmas

Outro fator que pode caractenzar o grau de xeromorfia é a quantidade de estômatos e 

tncomas por mm2 que as folhas apresentam Segundo Stalfelt citado por KALIFE (1995), a 

densidade de estômatos sofre variação nas diferentes espécies, de acordo com o ambiente O 
autor comenta ainda que o número mais frequentemente encontrado é algo em tomo de 100 a 
300 estômatos por mm2

Durante o período de estudo, foram registrados em média 127 estômato por mm2 nas 
folhas de H alchorneoides

CUTTER (1987), relata que folhas de plantas mesomórficas podem apresentar cerca 

de 180 estômatos por mm2 Para FAHN e CUTLER (1992), o número de estômatos por
O

umdade de área é alto em plantas que crescem em regiões onde há alta radiação solar e 

rápidas alterações na disponibilidade de água do solo
LLERAS (1977), afirma que o número de estômatos por umdade de área aumenta sob 

condições xeromórficas, aumentando o número de estômatos, aumentam as trocas gasosas 

quando a umidade relativa é alta e o nsco de desidratação é baixo
ES AU (1974) afirma que os estômatos em xerófítas podem ocorrer em cavidades ou 

circundados por tncomas
Em H alchomeoides os estômatos ocorrem no mesmo nível das demais células 

epidérmicas Porém estes revelam-se em alguns casos encobertos por tncomas tectores 

escamiformes A quantidade de estômatos mostrou-se mais elevada neste caso A quantidade 

de estômatos por mm2 parece estar intimamente relacionada com a quantidade de tncomas na 

mesma área, pois o número de estômatos aumenta conforme o número de tncomas
A espécie analisada na presente pesquisa revelou maior número de estômatos em 

plantas maturas que em plantas jovens Segundo Salisbury citado por LLERAS (1977), existe 

uma correlação negativa entre o número de estômatos e a área foliar Uma vez que H  

alchorneoides apresenta área foliar maior em plantas jovens, esta diferença parece estar de 

acordo com o autor supra citado
Apesar da literatura não mencionar diferença no número de estômato e/ou tncomas 

entre plantas femininas e masculinas, a espécie aqui analisada revelou variação significativa
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entre ambos os sexos Nas plantas masculmas a densidade de estômatos e tncomas por mm2 
foi supenor que em plantas femininas

Para Salisbury citado por LLERAS (1977) o número de estômatos aumenta conforme 

a distância das folhas em relação ao solo Este fato estana relacionado com o aumento da 
exposição das folhas

No presente estudo, embora a variação não tenha sido sigmficativa, as folhas 
localizadas no estrato arbóreo supenor, apresentaram maior densidade de estômatos por mm2, 
estando em concordância com o autor antenormente citado

As folhas de H alchomeoides não apresentaram variações no número de estômatos 
por unidade de área, entre as estações climáticas CXJTTER (1987), afirma que o surgimento 

dos estômatos é afetado pelas condições ambientais A espécie em questão, esteve exposta à 

condições ambientais que variaram pouco, durante o período de estudo As variações nas 

médias* de precipitação, registradas durante as quatro estações climáticas, não foram 

significativas estatisticamente

No presente trabalho, constatou-se diferença significativa em relação aos tncomas, no 

que diz respeito ao estádio de maturação, sexo da planta, estrato arbóreo e estação climática 

FRANCO R (1990), afiima que as folhas jovens das espécies do gênero Hyeromma 

possuem mais tncomas tectores escamiformes do que as folhas maturas Este fato não se 

confirma em H alchorneoides, onde o número de tncomas escamiformes em folhas maturas 

foi supenor ao encontrado nas folhas jovens, independentemente do estádio de maturação da 

árvore
CUTTER (1987), afirma que a densidade de tncomas é supenor nas xerófitas, em 

relação à mesófitas, onde estes tenam a função de isolar o mesofilo do calor excessivo 

Segundo a mesma autora, as folhas de sol possuem mais tncomas que as folhas de sombra 

Este foi o padrão encontrado em H alchomeoides no presente trabalho As folhas do estrato 

superior, que recebe maior intensidade luminosa, apresentaram significativamente maior 

número de tncomas por mm2, que as folhas localizadas no estrato arbóreo infenor
As folhas de H alchorneoides, revelaram variação significativa em relação ao número 

de tncomas entre o inverno e a pnmavera No inverno o número foi mais elevado que na 

pnmavera Esta diferença constatada, provavelmente, justifica-se pelo fato de as folhas de 

inverno serem mais velhas que as da pnmavera Conforme já mencionado o número de 

tncomas aumenta em folhas maturas



41

Eschnch citado por KALEFE (1995), afirma que tncomas escamiformes podem 

apresentar dois padrões de comportamneto em relação a água Podem funcionar como agentes 

de absorção de água ou de vapor d’água, ou ainda, podem permitir a retenção passiva de água 

nos espaços entre um tncoma e outro

KRAUSS (1949), em concordância com o autor supra citado, afirma que os tncomas 
tenam como segunda função a redução da transpiração, uma vez que, a sobreposição dos 
bordos de seus braços formam uma cobertura contínua sobre os esfômatos No caso específico 

de H alchomeoídes, quando esta cobertura contínua se faz presente, o numero de estômatos 

por unidade de área aumenta de forma significativa, conforme já citado antenormente

Jablonski, citado por FRANCO R (1990), sugere que há uma vanação no número de 

tncomas tectores escamiformes, em relação a posição geográfica da planta
FRANCO R (1990), admite a existência de uma correlação, ainda que grosseira, entre 

o número de tncomas tectores escamiformes por mm2 e a posição geográfica da planta Para 

o autor, a vanação geográfica parece estar correlacionada até certo ponto com a umidade e a 

altitude Em lugares de pouca altitude, pântanos e margens de nos, H alchomeoídes com 

frequência apresenta poucos tncomas tectores escamiformes e unicelulares, sobre as nervuras 

Em locais de altitude elevada, FRANCO R (1990), íegistrou presença de maior número de 
tncomas nas folhas de H alchomeoídes

Segundo CORDEIRO (1992b), o tipo de mdumento dos ramos, folhas e 

mfiorescências, é fundamental para o reconhecimento das espécies descntas para o Brasil, 
uma vez que o tamanho e formato das folhas sobrepõem-se na maioria das espécies Porém a 

própna autora encontrou em folhas de H alchomeoídes, cinco formas de mdumento 

diferentes em indivíduos vivendo lado a lado na Serra do Cipó 1) Folhas com tncomas 
escamiformes em ambas as faces e sobre as nervuras, 2) Folhas com tncomas escamiformes e 

filiformes em ambas as faces e sobre as nervuras, 3) Folhas com tncomas filiformes na face 

adaxial e sobre as nervuras, e na face abaxial tncomas escamiformes, 4) Folhas com tncomas 

escamiformes na face adaxial e as duas formas de tncomas associados na face abaxial, 5) 
Folhas com tncomas filiformes em ambas as faces e sobre as nervuras

FRANCO R (1990), alerta que o caráter tipo de mdumento, deve ser usado de forma 

cuidadosa, na identificação das espécies
No presente estudo, o padrão de distnbuição de tncomas encontrado foi folhas com 

tncomas escamiformes em ambas as faces, e as duas formas de tncomas associadas,
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escamiformes e tectores unicelulares, sobre as nervuras primárias e secundárias Em 

decorrência da plasticidade de distribuição, frequência e densidade dos tncomas encontrados 
em folhas de H. alchorneoides, acreditamos que o caráter tipo de indumento não seja 

relevante em termos taxonômicos

4 - Hertonvoria

H alchomeoides, apresentou grande quantidade de folhas predadas A taxa de 

herbivona constatada entre os diversos parâmetros analisados mostrou-se diferenciada

A herbivona em comunidades naturais pode ser alta, reduzindo o crescimento, a 

reprodução dos vegetais, influenciando a competitividade e a composição da comunidade 

(COLEY, 1983)
o

Para EDWARBS e WRATTEN (1981) o efeito dos msetos nas plantas pode ser muito 

mais complexo do que apenas a redução da área foliar, e consequentemente, da capacidade 
fotossmtetizante As consequências ecológicas do pastoreio pelos insetos não são 

necessariamente prejudiciais, já que estes podem agir como um dos fatores que influenciam a 

distribuição e a “performance” das plantas, e adicionalmente, atuam como reguladores do 

crescimento da floresta

Segundo BIRZO e BQMÍNGUEZ (1995), as folhas atacadas por msetos geralmente 

também são atingidas por algum tipo de patógeno Os msetos podem se constituir em vetores 

de patógeno s causadores de necroses, manchas e rupturas foliares
MEDEIROS e MORRETES (1995), ao investigarem as dimensões foliares e a 

herbivona em Micoma cabucu (Melastomataceae), ocorrendo no mesmo local do presente 

estudo, também no Morro da Lagoa da Conceição, concluíram que o padrão de tamanho de 

folha numa planta como M. cabucu, que é macrófila, “deve necessariamente, estar relacionada 

a uma variável biótica, qual seja a herbivona”
As folhas de H alchorneoides não possuem dimensões tão elevadas quanto M  

cabucu, porém a taxa de herbivona encontrada em H alchomeoides é superior a encontrada 

pelos autores em M  cabucu Vale ressaltar que ambas ocorrem com frequência lado a lado na 

floresta Estando por tanto, exposta as mesmas condições edáficas e climáticas, bem como aos 
mesmos predadores (generalistas) Os autores citam que M  cabucu apresenta características 
que estariam associadas a mecanismos anti-herbivona, por exemplo compostos fenóhcos e
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presença de tncomas, porém que estas não conferem a espécie a proteção esperada contra o 

ataque dos herbívoros Ambos os mecamsmos são igualmente encontrados em H  

alchorneoides e parecem apresentar a mesma ineficiência

MEDEIROS e MORRETES (1995), citam que no caso específico de M  cabucu a 

presença dos tncomas estelares, estana principalmente relacionada com a redução das perdas 

de água por evapotranspiração e secundariamente como defesa anti-herbivona Os autores 

comentam ainda, que a relação entre tncomas estelares e a redução da evapotranspiração é de 

fundamental importância para espécies que exploram ambientes abertos

Os tncomas tectores escamiformes encontrados em folhas de H alchomeoides, 

parecem exercer na espécie as mesmas funções dos tncomas estelares em M  cabucu Como já 

comentamos, ambas espécies exploram o mesmo ambiente e suas folhas são predadas de 

forma considerável
COLEY (1983), relaciona positivamente a pubescência com a herbivona Segundo o 

autor, isto deve-se ao fato da pubescência estar negativamente correlacionada com outras 
defesas, sendo portanto, indicadora de espécies com características defensivas pobres O autor 

sugere ainda, que as folhas jovens por serem mais macias e mais nutntivas que as folhas 

maturas, apresentam altas concentrações de taninos condensados Esta alta concentração de 

tanmo, serviria como defesa química contra herbívoros, atraídos pela maciez da folha e a 

escassez de tncomas

COLEY (1983), em estudo de herbivona e características defensivas, de espécies 

arbóreas, em Barro Colorado no Panamá, encontrou em H  alchomeoides, taxas diferenciadas 

de taninos condensados entre as folhas jovens e maturas As folhas jovens apresentaram o 

dobro da quantidade de taninos condensados encontrados nas folhas maturas
Estes dados somados ao fato da espécie em estudo apresentar maior densidade de 

tncomas nas folhas maturas, bem como em folhas de plantas maturas, nos leva a crer que 

realmente as folhas jovens e as folhas de plantas jovens, apresentam melhores defesas contra 

os herbívoros, que as folhas maturas e/ou plantas maturas

As folhas de espécies de clareiras são consumidas em média seis vezes mais que as 
folhas das espécies tolerantes à sombra, e apresentam concentrações significativamente 
menores de taninos condensados, são menos fibrosas, além de ter menos defesas químicas e 

possuírem maior valor nutricional para os herbívoros A quantidade de água e proteína 

também são maiores As fibras promovem suporte estrutural para as folhas além de reduzirem
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a digestibilidade para os herbívoros (COLEY, 1987)

As plantas de sucessão primária deveriam apresentar um grau de herbivorismo maior 

que as plantas de sucessão secundária, devido a uma menor atribuição de recursos para defesa 
(BIRZO, 1987)

H alchomeoides apresentou variações significativas na taxa de herbivona entre as 
plantas femininas e as masculinas Estas últimas são predadas de forma mais intensa que as 
outras Segundo CARNEIRO (1996), isto se deve ao fato de as plantas femininas, por 

priorizarem a reprodução, estocam mais compostos químicos e com isso tomam-se menos 

suscetíveis ao ataque de insetos, enquanto plantas masculinas, ao “optarem” pelo crescimento, 
produzem menos compostos químicos e são mais atacadas

Segundo EBWARDS e WRATTEN (1981), alimentação é frequentemente reduzida 

ou impedida pela incapacidade de um inseto de perfurar a cutícula dura da planta Alguns 

insetos“ evitam essa dificuldade penetrando na epiderme através dos estômatos Be modo 

semelhante, a dureza dos tecidos internos das plantas, tais como feixes de fibras ligmficadas 

nas folhas e caules, ou os esclereídeos altamente espessados nas cascas e sementes, também 

podem constituir um obstáculo à alimentação
A espécie em estudo, apresentou pouca resistência estrutural aos insetos, uma vez que 

a cutícula é delgada e o grau de esclenficação é baixo
Para EBWARBS e WRATTEN (1981), as mudanças estacionais no metabolismo da 

folha, podem alterar o nível de nitrogênio solúvel ou as concentrações de ammoácidos, 
podendo assim, promover problemas particulares para os insetos menos especializados

H álchomeoides apresentou taxa de herbivona diferenciada durante o ano A variação 

foi grande no Inverno, quando praticamente todas as folhas apresentaram sinais de predação 

As folhas predadas, parecem ser substituídas nas estações seguintes As copas tornam-se 

densas com a maiona das folhas jovens, e a predação diminui significativamente Este fato, 

conforme já citado anteriormente é corroborado por LAXALBE (1997), ao registrar a 

contribuição de H alchomeoides na produção de serrapilheira
JANZEN (1980), cita que é possível que a substituição de folhas seja necessária 

devido ao acúmulo de danos causados pelos herbívoros e pelo vento Com exceção de danos 
mecânicos e os causados por ação dos herbívoros, as folhas de plantas perenes, deveriam 

viver por um tempo muito longo O autor lamenta a falta de informação relativa a 

quantificação do dano e a tolerância das espécies
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V- CONCLUSÕES

As folhas de Hyeromma alchomeoides não revelaram características estruturais 
condizentes com o ambiente no qual estão inseridas A taxa de herbivona constatada nesta 

espécie revela uma baixa eficiência contra predadores
Com base nas variantes estudadas no presente trabalho concluímos que

1 - Monfolognffi

- Entre plantas jovens e maturas, as dimensões foliares são diferenciadas,

- A área foliar sofre alteração conforme o sexo da planta,
o

- Entre os três estratos das copas das árvores, as dimensões foliares são diferenciadas,
- As dimensões foliares variam de acordo com a estação climática

2 - Amatomia

- Entre plantas jovens e maturas, há variação na proporção de tecido no limbo,

- Entre plantas femininas e masculinas, há variação na proporção de tecido no limbo,
- A proporção de tecido encontrado no limbo foliar, sofreu variação quando comparadas as 
estações do Outono e da Primavera, apenas no que concerne ao parênquima paliçádico

3 -  Estêranatos © Toe®mas

- Entre plantas jovens e maturas, há variação no número de estômatos por mm2,
- Entre plantas jovens e maturas, há diferença no número de tncomas tectores escanuformes 
por mm2,

- Há variações no número de estômatos por mm2, entre as plantas femininas e masculinas,

- Há variações no número de tncomas tectores escamiformes por mm2, entre as plantas 
femininas e masculinas,
- Não houve variação no número de estômatos por mm2, entre os estratos arbóreos,
- Não houve variação no número de tncomas tectores escamiformes por mm2, entre os 

estratos arbóreos, com exceção do estrato supenor,
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- Entre as estações climáticas, não houve variação no número de estômatos por mm2,
- Entre as estações climáticas, não houve variação no número de tncomas tectores 
escamiformes por mm2, com exceção do Inverno

4 - Mertoivoria

- Entre plantas jovens e maturas, há variação significativa na taxa de herbivona,
- Houve variação significativa na taxa de herbivoria, entre plantas femininas e masculinas,
- A taxa de herbivoria sofreu variação significativa, entre os estratos arbóreos,
- Entre as estações climáticas, a taxa de herbivona mostrou-se significativamente 

diferenciada



47

VI - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROSO, GM Sistemática d® Angiospermas dl® Brasil, São Paulo EDUSP, v 2, 1991 

377p

BOEGER, M R T ,  ALVES DE BRITO, C J F ,  NEGRELLE, R R B  Relação entre 

características morfo-anatômicas foliares e esclerofiha em oito espécies arbóreas de um 

trecho de floresta pluvial Atlântica Arqj, Bi©!. Tecnol v 40, n 2, p 493-503, 1997

BURGER, W , HUFT, M Flora Costancensis-Euphorbiaceae-113. Fieldianas Botany, n 36, 
p 1-169, 1995

CARNEIRO, M A A  Sexo Drogas e Herbivona as relações conflituosas entre plantas e
o

insetos Ciência Hoje, v 18, n 20, p 34-39, 1996

CECA/FNMA, Uma Cidade numa Ilha. Relatóno sobre os problemas sócio ambientais da 

Ilha de Santa Catarina Editora Insular Florianópolis 1996 247p

COLEY, P D Herbivory and defensive characteristics of tree species in a lowland tropical 
forest Ecological Monographs, v 53, n 2, p 209-233,1983

COLEY, PD  Patrones en las defensas de las plantas ^porquê los herbívoros prefíeren 

ciertas especies? Mev. Biofl. Trop., v 35 (supl 1), p 151-164,1987

CORDEIRO, I A Família Enphorhiacea© na Serra do Cipé, Minas Gerais, Brasil. 
Discertação de Mestrado USP São Paulo 1985 260p

CORDEIRO, I Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais Euphorbiaceae Bolm. Botânica Univ. 

São Paul®, v 13, p 169-217,1992a

CORDEIRO, I Euphorbiaceae Flora Fanerogâmica da lh a  do Cardoso Instituto de 
Botânica, São Paulo v 3, p 141-160, 1992b

CRONQUIST, A An Integrated System off Classification ©IF Flowering Pants. New York 

Columbia Umversity Press, 1981 1262p



48

CUTTER, E G Anatomia Vegetais Experimentos e interpretação São Paulo Roca, 1987 
336p

BAUBENMXRE, RF Plants and Environmental J Wiley & Sons, USA 2a ed, 1959 
422p

DIRZO, R Estudios sobre interacciones planta-herbivoro en “Los Tuxtlas” Veracruz Rev« 

BioL Tr©po9v 35(supl 1), p 119-131, 1987

DIRZO, R , DOMÍNGUEZ, C A Plant-herbivore interactions in Mesoamencan tropical dry 

forests In BULLOCK, S H , MOONEY, HA, MEDINA, E. Seasonally ©ry 

Tropical Forests. New York Cambndge-Umversity Press, 1995 p 304-325

o______________ __
EDWARDS, P I , WRATTEN, SD Ecologia dias interações entre insetos e plantas. 

Temas da Biologia São Paulo EPU-EDUSP, v 27, 1981 71p

ESAU, K Anatomia das plantas com sementes. São Paulo Edgard Blucher, 1974 293p

FAHN, A , CUTLER,D F Encyclopedia off Plant Anatomy Xerophytes Berlim Gebrüder 

Bomtraeger, v 8, parte 3,1992 178 p

FEDER, N , O’BRIEN, T P Plant microtechnique some principles and new methods Arner. 
JF. Bot, v 55, n 1, p 123-142,1968

FRANCO R , P The genus Hyeromma (Euphorbiaceae) m South America Bot, JaUnrto. 

Syst, v 111, n 3, p 297-346, 1990

GUIA PRAIAS Quatro Rodas São Paulo' Abril, 1997

GOLDBERG, A Classification, Evolution, and Phytogeny o f the Families of Dicotiledons.

Smithsonian Contribntion to Botany, n 58, p 178-181, 1986

HICKEY, L I Classification of the architeture of dicotyledonous leaves Amer. X Bot v 60, 
n 1, p 17-33, 1973



49

IANZEN, D H Ecologia vegetal mos trópicos Temas de Biologia São Paulo EPU-EDU8P, 
v 7, 1980 79p

JOHANSEN, D A Plant mkroteclhniqne New York Mc Graw Hill Book Company, Inc 
1940 523p

KAUFE, C Contribuição ao conhecimento da Anatomia Ecológica das Folbas de 

Aechmea mnata Baker e Aechmea nuScsmlis (L.) Griseb. (Bromeüaceae). 
Dissertação de Mestrado, UFPR Cuntiba, 1995 157p

KLEIN, R M Árvores Nativas da Ilha de Santa Catanna Florianópolis UFSC, Insufla, v 3, 
n 3, p 1-93,1969

KRAUSS, B H Anatomy of the vegetative organs of the pineapple, Ananas comosus (L ) 
Merr IE The Leaf Bot. Gm , v 110, n 3, p 333-404, 1949

LAXALDE, M U G  Produção e Decomposição de Serrapilneira de Uma Formação 

Secundária da Floresta ©mbróflla Densa da Encosta Atlântica no Parque Botânico 

do Morro do Ban. Ilhota, SC. Trabalho de conclusão de curso de Ciências Biológicas, 
UFSC Florianópolis, SC 1997 55p

LLERAS, E Differences in stomatal number per umt area within same species under 

different micro - environmental conditions A working hypothesis Acta Amazônica, v 

7, n 4, p 473-476, 1977

MEDEIROS, J D , MORRETES, B L de Dimensões da Folha e Herbivona em Micoma 

cabucu Hoehne (Melastomataceae) Biotemas, v 8, n 1, p 97-112, 1995

METCALFE, C R , CHALK, L Anatomy of tlhe Dicotyledons 2a ed , Clarendon Press, 

Oxford v 2, 1957 1500p

O’BRIEN, T P , FEDER, N , McCULLY, M E Polychromatic staining of plant cell walls by 

toluidine blue O Protoplasma, v 59, n 2, p 368-373, 1965



50

OLIVEIRA, A S , SÁ-HAID, B de, Estudos taxonômicos sobre a família Euphorbiaceae 

Juss I Euphorbia herterophyla L e Euphorbia cyathophora Murr Seiowia, n 40, p 
05-31, 1988

PARKHURST, D F , LOUCKS, O L Optimal Leaf size in relation to environment Jomrmal 
of Ecology, v 60, p 505-537, 1972

PIANKA,ER Ecologia Evolutiva, Omega, 1978 365p

RADAMBRA8BL, Projeto Atlas d® Samita Catarima. Gabinete de Planejamento e 

Coordenação Geral-GAPLAN 1986 173p

RAUNKIAER, C Tiie Life fo ra  of plannts amd statistical pBannt geography. Clarendon 

Press, Oxford 1934

REITZ, R , KLEIN, R M , REIS, A M adeiras do Brasil Santa Catarina Florianópolis 
Lunardelli, 1979 320p

RIZZINI, C T Árvores e M adeiras úteis do Brasil Manual de dendrologia São Paulo 

Edgard Blucher, 1971 296p

RIZZINI, C T Tratado d® Fitogeograffla do Brasil São Paulo HUCITEC-EDUSP, v 1, 

1976 327p

RIZZINI, C T , MORS, W B Botâmica Econnonmka Brasileira Rio de Janeiro Âmbito 

Cultural, 2 ed , 1995 241p

SCHNEIDER, H Indicator hots for pear decline symptomatology, histopatology, and 

distribution of mycoplasmatikes organisms in leaf veins Phytopathology, v 67, p 592- 

601, 1977

SMITH, L B , DOWNS, R J Resumo preliminar das Euforbiáceas de Santa Catarina, 
Sellowian 11, p 155-231,1959

SMITH, L B , DOWNS, R J , KLEIN, R M Euphorbiaceae Flora Itastrada Catarämemse 

Itajai, 1988 408p



51

SQLEREDER, H Sisíeiraatic am&íomy off A® dicotyledons® Clarendon Press, Oxford v 2, 
1908 1183p

SOUZA SOBRINHO, RJ de Recursos Florestais da Ilha de Santa Catarina no Brasil 
Colônia Florianópolis UFSC, ímsmlla, n 06, 1972 36p

VIEIRA, S , HOFFMANN, R» Esttaíístka Expenimeinital, São Paulo Atlas, 1989 179p

WILKINSON, H P The plant surface (Mainly Leaf) Part I The Stomata In METCALFE, 
C R E CHALK, L (ed ) Amatomy off d® BkottyBedoms Oxford, Clarendon Press, 1979 
2ed v 1, p 97-117


