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ANATOMIA DA FOLHA DE O. phalerata MARTIUS, Q. ei
chleri DRUDE E O. teixeirana BONDAR (PALMAE)1

RESUMO - Este estudo objetiva fornecer subsidios
de auxilio a taxonomia das especies Q. phalerata,
O. eichleri e O. teixeirana, atraves da descri
~ao da anatomia da folha, alem da determina~ao
dos caracteres anatomicos intermediarios na espe
cie O. teixeirana, resultante da hibrida~ao natu
ral entre as outras duas especies. Os resultados
revelaram os caracteres que diferenciam anatomi
camente as especies O. phalerata e Q. eichleri~
bem como, caracterizaram a intermedia~ao no hi
brido O. teixeirana, em alguns aspectos da anato
mia foliar.

LEAF ANATOMY OF Q. phalerata MARTIUS, Q. eichleri
DRUDE AND. Q. teixeirana BONDAR (PALMAE)

ABSTRACT - This paper provides notes to help the
taxonomic study of the. species Q. phalerata, Q.
eichleri and O. teixeirana through the descripti
on of the leaf anatomy as well as the identifica
tion of intermediate characters in the species 0-:
teixeirana which results from the natural hibri
dization between the other above mentioned spe
cies.

1Pesquisa realizada no Institute of Economic Bo
tany, do New York Botanical Garden, Bronx, N.Y~
10458, USA. (1983-1984).

2Engenheiro Agronomo, Pesquisador da Empresa Ma
ranhense de Pesquisa Agropecuaria - EMAPA. CaT
xa Postal, 176, CEP 65.000 - Sao Luiz-MA.



Embora tenha sido dito, no passado, que es
pecies de palmeiras nao poderiam ser separadas
dentro do mesmo genero, atravesdecaracteres ana
tomicos da folha (Tomlinson 1957), e hoje, a ana
tomia reconhecida como de consideravel auxilio
neste tipo de estudo. Diversos autores tern efe
tuado estudos anatomicos corn especies palmaceas
e conseguido separa-las atraves de evidencias a
natomicas.

Entre esses autores podem ser citados: Uhl
(1972), ern estudo da anatomia da folha na alian
~a Chelyocarpus; Glassman (1972), tambem corn es
tudo sistematico na anatomia da folha no genera
Syagrus; Uhl (1978), ern estudo anatomico, desta
vez no genero Hyophorbe; Martens & Uhl (1984), na
descri~ao de metodos para 0 estudo da anatomiade
folha de palmeiras; e, outros, utilizando outros
6rgaos, alem de folhas.

Foram mencionados autores, ern trabalhos uni
camente corn anatomia de folha, isto porque e es
te 0 material utilizado neste estudo, que envol
ve a caracteriza~ao anatomica de duas especies dO
genero Orbignya, sendo Orbignya phalerata Mar
tius* e O. eichleri Dr., bem como dos caracteres
que as dlferenciam anatomicamente, alem d~ cara~
teriza~ao das evidencias anatomicas ernQ. teixei
rana Bond., que confirmam ser esta especie, urn
produto da hibrida~ao natural entre as duas pri
meiras.

A anatomia da folha de Orbignya foi descri
ta por Tomlinson (1961), a nivel generico, nao

*Em recente comunica~ao apresentada no XXXVI Con
gresso Nacional de Botanica (Brasil), Curitiba~
PR, 20 a 26.01.85 Anderson, Balick& Pinheiro
consideram o. martiana Barbosa Rodrigues (nome
anterior do-baba~u) urn sinonimo de o. phalerata
Martius.



havendo pois, estudos mais aprofundados, a nivel
de especies.

Orbignya phalerata, vernacularmente denomi
nada baba~u, e especie de maci~a ocorrencia no
Estado do Maranhao, bem como, menosexpressivamen
te, ernoutros estados brasileiros, e desempenha
importante papel na vida de milhares de familia~
que da palmeira e, notadamente dos frutos, extra
ern diferentes produtos, decisivos ernmuitos ca
sos, para subsistencia dessas pessoas. E palmei
ra monoica, de grande porte, atingindo, por ve
zes, ate 30 metros de altura; folhaspinadas; fru
tos elipticos ou oblongos, de variadas utiliza
~oes, a niveis domesticos ou industriais.

Orbignya eichleri, vernacularmente conheci
da como pia~ava, de ocorrencia maior nas regioes
Leste e Sudoeste do Estado do Maranhao e Sul do
municipio de Teresina, Estado do Piaui. E palmei
ra monoica, sem caule aparente, folhas pinadas e
crispadas; frutos elipticos, menores que osOrbig
nya phalerata. Ocorre ern areas de cerrado e e o~
jeto, como 0 baba~u, de intensiva utiliza~ao,
principalmente das folhas (para cobertura de ca
sas) e dos frutos, ainda que estes sejam reputa
dos como inferiores aos de Q. phalerata, ern to
das as suas partes componentes.

Orbignya teixeirana, de denomina~ao vernactl
lar pia~ava alta, e, tambem, de ocorrencia prin
cipal no Estado do Maranhao, nas suasregioesLes
te e Sudoeste. Especie notadamente de ocorrencia
ern areas onde tambem ocorrem ou ocorreram o. ei
chleri e Q. phalerata. Palmeira de porte interm~
diario entre 0 baba~u e a pia~av~ alcan~ando cer
ca de ate 10 metros de altura; folhas pinadas e
crispadas na base; frutos elipticos ou oblongos,
objetos das mesmas aplica~oes que os de Q. phale
rata e o. eichleri.

Ainda que as especies o. phalerata e o. ei
chleri sejam nitidamente distintas, sao os seus
frutos, ern inumeros casos, comercializados indis



tintamente como baba~u, aplicando-se a mesma si
tua~ao a o. teixeiraua, que apresenta, em geral~
caracteres morfolegicos intermediarios entre 0
baba~u e a pia~ava. Algumas outras especies de
Orbignya, no Brasil, tambem tern os seus frutos
e, principalmente as amendoas deles extraidas,
comerciali~ados como de baba~u (0 qual e cons ide
rado por Anderson & Anderson (1983), como sendo~
unicamente, a especie Q. ~halerata).

A anatomia dessas tres especies e descrita
e, as evidencias que determinam a intermedia~ao
em diversos caracteres de o. teixeirana sac apon
tadas, revelando-se bastante significantes. -

Urn total de 3 especies foram estudadas. De
cada especie, foram tornados 3 especimes de dife
rentes procedencias, perfazendo, assim, urn total
de 9 especimes submetidos aos estudos.

As pinas utilizadas foram obtidas de materi
al de herbario do New York Botanical Garden~con
venientemente identificado. 0 material estudado
foi cortado de pinas da por~ao media da folha e
tratado segundo os metodos descritos por Martens
& Uhl (1984), para 0 estudo anatomico em corte
transversal. As amostras das pinas constituiram-
se de urn lade completo da pina incluindo a nerv~
ra central, sendo 0 corte de ambos os lados da
pina e nervura central, tare fa dificil pela dure
za do material, em fun~ao da presen~a de silica
e fibras, alem de, naturalmente, tamanho conveni
ente. Apes a prepara~ao do material (Fixa~ao, De~
silifica~ao, Amolecimento inicial e Desidrata~ao)
este foi incluso em parafina e seccionado em mi
cretomo, em sec~oes de 15 micra. A colora~ao foi
feita em Safranin e Fast Green. Paradetermina~ao
da melhor colora~ao, diferentes, periodos de imer
sac das laminas foram testados, concluindo-seque



5 horas ern Safranin sac suficientes para uma co
loracao eficiente e, cerca de 25 a 30 segundos ern
Fast Green proporcionam muitos bons resultados.
Problemas podem acontecer durante a fase de cola
racao das seccoes, pela queda das mesmas durante
o processo. Alem da utilizacao de urn born adesivo
durante a montagem, recomenda-se muito cuidado
no manuseio das laminas durante 0 dissolvimento
da parafina e, posterior coloracao.

A remocao de taninos das celula~ atraves da
imersao das seccoes ernprodutos quimicos Clarifi
cantes, proporciona maior brilho as lamina~ apes
coloracao, mas nao ajuda a manter as seccoes so
bre as laminas durante 0 dissolvimento da parafI
na e coloracao, como foi pensado. -

Para destacamento de epidermes, foi utiliza
da tecnica descrita por O'brien & McCully (1981)
e material tambem de herbario, obtido de pinas
na porcao media da folha. 0 material foi hidrata
do, cortado ernporcoes de aproximadamente, 1 x 2
cm e submetido a maceracao, apes 0 que, foi cola
ride ern Safranin. -

Para os estudos de venacao, foi utilizado
material da mesma procedencia, 0 qual foi clari
ficado e, posteriormente, colorido ern Safranin,
segundo tecnica descrita por Martens & Uhl (1984).

- Descricoes Anatomicas
. Orbignya phalerata Martius.

Pelos presentes ern ambas as superficies
corn irregular distribuicao, forma clavada, afun
dados, corn comprimento de cerca de 0,035-0, o 55rnrn,
sendo mais numerosos na superficie abaxial e,
presentes, tambem,na nervura central. Cuticula
adaxial corn cerca de 0,007rnrnjcuticula abaxial



medindo entre O,005-0,015mm de espessura. Epider
me adaxial com uma camada de celulas de forma re
tangular e paredes onduladas, aproximadamente de
mesmo tamanho e orientacao longitudinal; epiderme
abaxial tambem com uma unica camada de celulasem
faixas alternadas de celulas costais (em faixas
mais estreitas) e intercostais (em faixas mais
largas); celulas costais de forma aproximadamen
te retangular, estreitas, mais longas que largas
e orientadas longitudinalmente, apresentando pa
redes onduladas; celulas intercostais de forma e
tamanho variaveis, mais largas que longas, de pa
redes levemente onduladas e compactas. Estomato~
de ocorrencia restrita a superficie abaxial, ir
regularmente distribuidos, sem fileiras definT
das; ocorrem entre as celulas intercostaise, muT
to raramente, entre as celulas costais; celulas=
guardas afundadas ate uma profundidade de 0,017-
O,025mm; celulas subsidiarias em numero de 6, sen
do urn par de celulas terminais e dois pares de
celulas laterais (1 par afundado e outro superfi
cial); celulas terminais de forma variavel, mas
predominantemente tetragonal. Hipoderme adaxial
com duas camadas de celulas, sendo as celulas da
camada superior, menores que aquelas de camada
inferior, com forma variavel em ambas as camadas,
mas predominando a forma arredondada; hipoderme
abaxial com uma unica camada de celulas de, apro
ximadamente, mesmo tamanho e forma, sendo mais
alongadas nas areas proximas as bases dos pelos
e estomatos. Clorenquima, com duas camadas de c~
lulas palisadicas que mostram forte presenca de
taninos; mesofilo lacunoso com diversas camadas
de celulas grandemente compactadas e de forma va
riavel. Fibras na superficie adaxial regularmen
te orientadas em sentido longitudinal, em grupos
ou fileiras, sendo os grupos mais frequentes, 0
correndo logo abaixo da epiderme ou ainda, da hi
poderme, em numero de 1 - 14 por grupo ou filei
ra, sendo, no entanto, mais frequentes 2, 3 ou ~



por grupo; na superficie abaxial as fibras sac me
nos frequentes, ocorrendo isoladas ou empequenos
grupos de 2 ou 3, acima da epiderme e/ou hipoder
me. Nervuras primarias ocorrendo na por~ao media
na do mesofilo, apresentando uma bainha externa
cujas celulas componentes, distendidas, sac in
completas na por~ao inferior da nervura, alem de
uma bainha interna fibrosa circundando completa
mente a nervura; nervuras secundarias e tercia
rias ocorrendo no mesofilo esponjoso sempre acT
ma da camada hipodermal, nao havendo, definitiva
mente, forma~ao de "butresses"; a bainha externa
das nervuras secundarias e terciarias, tambem a
presenta-se incompleta na sua parte inferior, en
quanto que a bainha interna e completamente fT
brosa e circunda inteiramente a nervura; 0 nume
ro de fibras e maior na por~ao inferior das ner
vuras. Nervura Central com uma unica bainha es
clerotica dentro da qual sac encontrados feixes
vasculares primarios, em numero de 5 - 6 e, fei
xes vasculares menores, em numero de 4 - 8; ou
tros feixes vasculares secundarios, em numero de
6 - 7, sac vistos na periferia da bainha esclero
tica ou ainda, em numero de 3 - 7, entre as celu
las parenquimaticas na parte superior da nervura
central; presen~a de pelos e estomatos, em nume
ro reduzido; estrutura da nervura central assim
construida: epiderme (1 camada de celulas muito
pequenas), hipoderme (2 camadas de celulas cUJa
forma e tamanho variam em diferentes pontos) e,
celulas parenquimaticas muito compactas; a forma
da nervura central e aproximadamente retangular
e a bainha esclerotica e apenas levemente pontea
guda. Celulas de expansao, presentes em cada la
do da nervura central, em 3 camadas por lado, po
dendo ser as camadas de celulas, confluentes ou
nao, em ponto abaixo da parte inferior da bainha
esclerotica. Corpos de silica fortemente prese~
tes na lamina foliar.



· Orbignya eichleri Dr.
P~los presentes ern ambas as superficies das

pinas, forma clavada, irregularmente distribui
das, afundados, corn comprimento entre 0,025-0,042
rnrn,mais frequentes na superficie abaxial e ocor
rendo, tambem, na nervura central. Cuticula ada
xial medindo cerca de 0,005rnrn;cuticula abaxial
entre 0,002-0,007rnrnde espessura. Epiderme adaxi
al formada de 1 camada de celulas retangulares e
paredes onduladas, orientadas longitudinalmentee
de razoavel regularidade ern forma e tamanho; epi
derme abaxial tambem formada por 1 unica camada
de celulas dispostas ern faixas alternadas de ce
lulas costais (ernfaixas mais estreitas) e inter
costais (ernfaixas mais largas); celulas costais
de forma aproximadamente retangulares, estreita~
de paredes~onduladas, mais longas que largas e
de orientac~o longitudinal; celulas intercostais
pequenas, mais largas que longas, de forma e ta
manho variaveis e paredes onduladas. Estomatosde
ocorr~ncia exclusiva na superficie abaxial; irre
gular distribuic~o; ocorrem entre as celulas in
tercostais e, muito raramente, entre as celulas
costais; celulas-guardas afundadas ernprofundid~
de medida entre 0,012-0,022rnrn; celulas subsidia
rias ernnumero de 6, constando de 1 par de celu
las terminais e dois pares de celulas laterais
(urnpar afundado e outro superficial); celulas
terminais de forma variavel, predominando, entre
tanto, a forma triangular; fus~o de celulas ter
minais adjacentes, frequente. Hipoderme adaxial
corn 1 unica camada de celulas ernorientac~o ion
gitudinal e de, aproximadamente, mesma forma e
tamanho; as fibras que ocorrem nesta superficie
substituem, completamente, uma camada mais exter
na de celulas hipodermais; hipoderme abaxial cons
tituida de 1 camada de celulas longitudinalmente
orientadas; as celulas da hipoderme abaxial s~o
ligeiramente menores que as da hipoderme adaxial;
forma variavel e mais alongadas na regi~o das ba



ses dos pelos e estomatos; a camada abaxial de ce
lulas hipodermais e sempre interrompidas pelas
"butresses" formadas nas nervuras secund~rias e
terci~rias, estando a por~ao fibrosa inferior des
sas nervuras, em contato com a epiderme abaxial~
Clorenquima constituido de 1 ou 2 camadas de c~
lulas palis~dicas em orienta~ao vertical, com for
te ocorrencia de taninos; mesofilo lacunoso for
made de diversas camadas de celulas compactadas
e de formas vari~veis. Fibras adaxiais ocorrendo
em grupos maci~os, regularmente distribuidos, em
orienta~ao longitudinal, abaixo da epiderme e em
numero de ate 22 por grupo, sendo, no entanto,
mais frequentes 6, 7 ou 8 por grupo; fibras na
superficie abaxial sac menos frequentes, ocorren
do isoladas ou em pequenos grupos de 2 a 3, acT
ma da epiderme e/ou hipoderme. Nervuras prima
rias localizadas na parte mediana do mesofil~ in
dependentes de ambas as superficies, apresentan
do uma bainha externa cujas celulas distendidas
sac incompletas na sua parte inferior e, uma bai
nha interna fibrosa, que circunda completamente
a nervura; as nervuras secund~rias e terci~rias
localizam-se no mesofilo esponjoso, ocorrend~ eQ
tretanto, que as partes inferiores dessas nerv~
ras, avan~am atraves da hipoderme ate tocar a
epiderme, caracterizando as "butresses" , muito
frequentes; as bainhas externas das nervuras se
cund~rias e terci~rias apresentam celulas disten
didas incompletas na por~ao inferior da nervura~
enquanto que as bainhas internas, fibrosas, nao
circundam completamente as nervuras, sendo, poi~
incompletas na por~ao superior; h~ urn aumento no
tamanho das fibras nas por~oes inferiores das ner
vuras. Nervura Central com uma unica bainha es
clerotica com feixes vasculares prim~rios em nu
mere de 5, alem de feixes vasculares secund~rios
em numero de 1 - 4 na regiao interna da bainha
esclerotica e, em numero de 0 - 10 na sua perife
ria ou ainda, 0 - 3 entre as celulas parenquim~



ticas; presenca de pelos e estomatos; alguns gru
pos de fibras na parte superior da nervura cen
tral, entre as celulas parenquimaticas e hipoder
mais (1-9 fibras/grupo); estrutura da nervura cen
tral assim constituida: epiderme (1 camada de ce-
lulas muito pequenas), hipoderme (2 camadas de ce
lulas) e, celulas parenquimaticas compactas; a
forma da nervura central e, aproximadamente qua
drada e a bainha esclerotica ponteaguda. Celulas
de expansao presentes ern camadas (3) situadas a
cada lade da nervura central, sendo essas cama
das confluentes ou nao, ernponto abaixo da bai
nha esclerotica. Corpos de silica presentes na
lamina foliar.

. Orbignya teixeirana Bond.
Pelos ern ambas as superficies das pinas, de

forma clavada, irregularmente distribuidos, afun
dados, corn comprimento entre O,040-0,047rnrn, de
maior frequencia na superficie abaxial e ocorren
cia mais reduzida na nervura central. Cuticula a
daxial medindo entre O,005-0,007rnrnde espessura;
cuticula abaxial cerca de O,007rnrn.Epiderme ad~
xial constituida de 1 camada de celulaspequenas,
forma retangular e paredes onduladas, ernorienta
cao longitudinal, consid&ravelmente ~niformes ern
tamanho e forma; epiderme abaxial tambem corn uma
unica camada de celulas dispostas ern faixas cos
tais (mais estreitas) e intercostais (mais lar
gas); celulas costais de forma retangular, longI
tudinalmente orientadas, mais longas que largas
e de paredes onduladas; celulas intercostais de
tamanho e forma variaveis, mas predominando a for
ma arredondada, compactas e de paredes ligeira
mente onduladas. Estomatos ocorrendo unicamente
na superficie abaxial, erndistribuicao irregula4
sem fileiras definidas, entre as celulas inter
costais e, muito raramente, entre as celulas cos
tais; celulas-guardas afundadas, ernprofundidade
entre O,012-0,020rnrn; celulas subsidiarias ern nu



mere de 6, sendo urn par de celulas terminais e 2
pares de celulas laterais (urnpar afundado e ou
tro superficial); celulas terminais de forma va
riavel, mas predominantemente tetragonais. Hipo
derme adaxial constando, basicamente, de uma-UnT
ca camada de celulas, havendo, entretanto, pon
tos onde ha dupla camada, significando que, as
fibras adaxiais substituem a camada hipodermal
mais externa, emquasetoda a sua totalidade; as
celulas de hipoderme adaxial, ern geral, saode ta
manho e forma regulares (aproximadamente arredon
dadas); hipoderme abaxial corn uma unica camadade
celulas longitudinalmente orientadas, sendo urn
pouco menores que as da hipoderme adaxial e, de
forma e tamanho variaveis, tornando-se mais alon
gadas na regiao das bases dos pelos e estomatos;
a camada abaxial de celulas hipodermais e quase
que completamente continua, sendo que, pouco fre
quentemente, e obstruida pelas partes inferiores
das nervuras secundarias e terciarias. Clorenqui
ma constituido de 1 - 2 camadas de celulas pali
sadicas, corn forte presen~a de taninos; mesofilo
lacunoso compacto, corn celulas de forma e tama
nho variaveis. Fibras na superficie adaxial de
ocorrencia ern grupos de tamanhos intermediarios
e, menos frequentemente, ern fileiras; grupos lon
gitudinalmente orientados, corn 1 - 14 fibras por
grupo, sendo, no entanto, mais frequentes, 6 - 7
- 8 por grupo; fibras na superficie abaxial me
nos frequentes, ocorrendo isoladas ou ern grupos
de 1 - 4, no mesofilo esponjoso. Nervuras prima
rias localizadas na parte mediana do mes6fil~ in
dependentes de ambas as superficies, mostrando
bainha externa corn celulas distendidas incomple
tas na parte inferior das nervuras e, uma bainha
interna fibrosa que circunda completamente a ner
vura; nervuras secundarias e terciarias localiza
das no mesofilo esponjoso; as partes inferiores
das nervuras secundarias e terciarias avan~am urn
pouco alem da hipoderme, somente tocando a epi



derme e, consequentemente, caracterizando "bu
tresses", em muito poucos casos; a bainha inter
na das nervuras secundarias e terciarias apresen
tam celulas distendidas incompletas na por~ao in
ferior da nervura, enquanto que, a bainha inter
na mostra-se bem desenvolvida na parte inferior~
mas incompleta na parte superior, nao circundan
do a nervura; ha aumento no tamanho das fibras
nas partes mais inferiores das nervuras. Nervura
Central constando de uma unica bainha escleroti
ca, com feixes vasculares primarios em numero de
2 - 3, alem de 3 - 4 feixes secundarios, na par
te interna da bainha; 5 - 12 pequenos feixes vas
culares na periferia da bainha esclerotica e, cer
ca de 2 - 4, entre as celulas parenquimaticas;
presen~a de pelos e estomatos; alguns grupos de
fibras entre as celulas parenquimaticas (1 - 7 fi
bras/grupo); estrutura da nervura central assim
constituida: epiderme (1 camada de celulas muito
pequenas), hipoderme (2 camadas de celulas na
parte superior e 1 camada nas demais partes) e,
celulas parenquimaticas compactas; a forma da
nervura central e, aproximadamente quadrada e a
bainha esclerotica e ponteaguda. Celulas de ex
pansao presentes em camadas situadas a cada urn
dos lados da nervura central, com 3 - 4 camadas
por lado, sendo as camadas confluentes, em ponto
abaixo da bainha esclerotica; algumas vezes, ha
tecido de expansao nas margens das pinas. Corpos
de silica presentes na lamina foliar.

As figuras 1, 2 e 3 mostram os caracteres
anatomicos descritos para o. phalerata, Q. eichle
ri e o. teixeirana.

Chave Anatomica para os Caracteres Distinti
vos entre o. phalerata e o. eichleri ~In
termediarios em o. teixeirana.

1. Hipoderme adaxial, em geral, com uma camada de
celulas em grupos maci~os a moderadamente concen
trados, grandes a medios; por~ao inferior das ner



FIG. 1. Corte Transversal da Lamina Foliar. (a)Orbignya
phalerata Martius., (b) Orbignya teixeirana
Bond. (c) qrbignya eichleri Dr. (C) Cuticula;
(E)Epiderme;(F) Fibras; (H) Hipodenre; (T)
Tricorna; (PC) 08lulas Palisadicas; (SC)08lulas
do Mesofilo Esponjoso; (PV) Nervura Prirniiria;
(SV) Nervura secundaria; ('IV) Nervura Tercia
ria; (S) Est6rnato; (R) Rafide.



FIG. 2. Destacamentode Epidenre. (a) Q.. phalerata - hpidenre
adaxial; (b) Q.. phalerata - EpidermeAbaxial; (c) o.
teixeirana - Epidenre Adaxial; (d) o. teixeirana
Epidenre Abaxial; (e) o. eichleri - Epideme adaxi
xial; (f) o. eichleri = Epideme abaxial.
(T) Tricana; (C) celulas Adaxiais; (S) Est<3mato;(eC)
celulas Castais; (IC) celulas Intercostais; (SC)Celu
las Subsidiarias; (SB)Carpos de Silica.



FIG. 3. Corte Transversal de Nervura Central. (a) Orbignya
phalerata Mart., Orbignya teixeirana Bond. e (c)
Orbignya eichleri Dr.



vuras secund&rias e terci&ri~s apresentando "bu
tresses" frequentes ou muito pouco frequentes~
bainha interna fibrosa das nervuras secund&rias
e terci&rias, interrompida na por~ao superior
(nao circundando, pois, completamente as nervu
ras) .

2. Por~ao inferior das nervuras secund&rias
e terci&rias avan~ando entre a camada hipo
dermal e tocando a epiderme abaxial (forma
~ao frequente de "butresses"), fibras ada
xiais ern grupos maci~os de tamanhos grandes
(ate 22 fibras/grupo); hipoderme adaxial corn
uma camada de celulas (camada externa corn
pletamente substituida por fibras) ......•.
.............................. o. eichleri.
2. Por~ao inferior das nervuras-secundarias
e terci&rias avan~ando levemente entre as
celulas hipodermais, sem contudo tocar a
epiderme abaxial (forma~ao muito pouco fre
quente de "butresses"); fibras adaxiais ern
grupos e, ocasionalmente, ern fileiras, mode
radamente concentrados, de tamanhos medios
(ate 14 fihras/grupo ou fileira); hipoderme
adaxial corn, b&sicamente, 1 camada de celu
las, mas corn pontos onde h& celulas dupla·
mente dispostas (a camada externa de celulas
nao e completamente substituida por fibras)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o. te ixe ir ana.

1. Hipoderme adaxial corn 2 camadas -de celulas; fi
bras adaxiais ern grupos ou fileiras, pouco con
centrados e de tamanhos pequenos (ate 10-12 fT
bras/grupo); por~ao inferior das nervuras secun
d&rias e terci&rias, sempre acima da hipoderme a
baxial (nao h& forma~ao de "butresses"); bainha
interna fibrosa das nervuras secund&rias e ter
ci&rias completa (circundando, pois, completamen
te, as nervuras) o. phalerata-:-
A Tabela 1 e Fig. 4 resumem os caracteres dife
renciais entre as especies o. phalerata e o. ei
chleri e intermedi&rios erno. teixeirana.



TABELA 1. Diferen~as AnatCmicas entre Q. phalerata Martius e o. eichleri Dr. e
caracteres Intermediarios ernO. teixeirana Bond.

Q. phalerata--------------------_._----------------------
2 carnadas de celulas

Grupos ou fileiras,
pouco ~oncentrados
e pequenos

Bainha Interna das
nervuras secundarias
e terciarias

Fibrosa, circundando
canpletaIrente as ner
vuras

Basicamente 1 cama
da, com pontos de
celulas duplamente
dispostas
Grupos e I menos
frequenternente, fi
leiras, 00.0 ta~ ma
ci~os cano 9ITl 0-:
eichleri, mas nao
tao e3parsos como
em O. phalerata.
Grupos de tamanhos
intennediarios.

1 carnada de
celulas

Grupos r::'aci
~os e gr~
des

Fibrosa I

interrornpida
na sua paTte
super j or ,nao
circund:mdo,
canpleta:Ii'ente,
as nervuras.

Forma~ao esporadica Forma~ao fre
guente.



Corte Transversal da LaminaFoliar. (a) Orbignya phalerata
Martius.; (b) Orbignya eichleri Dr. e (c) Orbignya teixe~
rana Bond. (F) Fibras; (H) HiFOderme; (BI) Bainha Inter
na das Nervuras Secundarias e Terciarias; (PI) Porc;ao In
rior das Nervuras Secundarias e Terciarias.



Venacao (0. phalerata, o. eichleri e o. teixeira
na) •

Nervuras primarias regularmente distanciadas
uma das outras, cornmuito pequena variacao nessa
distancia. Localizadas, aproximadamente, na por
cao mediana do mesofilo, independentes de ambas
as superficies.

Ern geral, estas caracteristicas sac as mes
mas, nas especies estudadas.

Nervuras secundarias e terciariasregularmen
te distribuidas e paralelamente dispostas umasem
relacao as outras. Distancia regular entre asne£
vuras.

Nao ha diferencas significativas entre as
especies ern estudo.

Nervuras transversais, ern tres diferentesor
dens:
a) Nervuras transversais conectadas as nervuras

primarias atraves de ambas as extremidades. 0
comprimento das nervuras transversais e deter
minado pela distancia entre as nervuras prima
riasi

b) Nervuras transversais conectadas as nervuras
primarias atraves de, somente uma de suas ex
tremidades. A outra extremidade e conectada a
uma nervura secundaria ou terciaria. Compri
mento variavel. -

c) Nervuras transversais conectadas as nervuras
secundarias ou terciarias, atraves de ambas
as extremidades. Comprimento variavel.

Basicamente, as caracteristicas de venacao,
sac bastante similares, sem diferencas notaveis,
nas tres especies estudadas (Fig. 5).

o fato da utilizacao de tres especimes de
cada especie (Tabela 2), proporciona uma relati
va seguranca ern relacao a frequencia dos caracte



NERVURAS
La) Orbignya phalerata; (b) Orbignya teixeirana;
(c) Orbignya eichleri

(LV) Nervura Pr.unaria; (SV) Nervura Secundaria;
(TV) Nervura Transversal.



Especie Localiza<;ao Habitat Coletor NQ./Esp. Data

Q.phalerata Estado do Piaui, Floresta de baba<;u M.J.Balick 1351 Dez/1981
32km ao Sul de sobre pastagem A.B.Anderson,
Teresina, lugar C.Pinheiro,N.
chamado "Sumare" Rosa ,L.Marinho

Q.phalerata Estado do Para, Floresta secuna.a M.J.Balick,J. 1301 Nov/1981
ImID. de Brag~ ria Jango~,J.M.
<;a,pov. Tracuateua FrazaQ,N.Rosa,

L.Marinho
Q.phalerata Estado do Mara cerrado M.J.Balick,A. 1342 Dez/1981 IV

-.I

nhao, ImID. de BaT Anderson,C.
sa-s, lugar chama Pinheiro,N.
do "PO<;O" Rosa,L .Marinho

O.eichleri Estado do Hara cerrado M.J.Balick,A. 1313 Dez/1981
nhao BR-Belem-Bra Anderson,J.
silia 10 KInNorte Frazao ,N.Rosa
do Estreito de L.Marinho
Goi.3.s

O.eichleri Estado do Mara cerrado M.J •Balick,A, 1316 Dez/1981
nhao, 20Krn Norte Anderson,J.M.
do Estado de Frazao,N.Rosa,
Goias BR Belem- L.Marinho
Brasilia.



Espeeie L:x:;alizacao Habitat Co1etor No/Esp. Data

O.eich1eri Estado do Mara Cerrado M.J.Balick,-A. 1317 Dez/1981
I'lhao,8KIn 1es Anderson,J.
te de caro1ma, Jangoux,J.M.
Rod. Transama Frazao,N •Rosa ,
zonica L.Marinho

O.teixeirana Estado do Mara Cerrado M.J.Balick,A. 1347 Dez/1981
I'lhao,ITllID. de And~rson,J. N

CDBalsas, 1ugar Jangoux,C.
chamado" Poco" Pinheiro,N.

Rosa,L.Marinho
O.teixeirana Estado do Mara Cerrado M.J.Balick,A. 1348 Dez/1981

I'lhao,moo. de Anderson,J.
Balsas, 1ugar Jangoux,C.
chamado"Po<;o" Pinheiro,N.

Rosa ,L.Marinho
O.teixeirana Estado do Mara Cerrado M.J.Balick,A. 1312 Dez/1981

I'lhao,BR. Be Anderson,J.
1em-Brasllia - Jangoux,J.M,
10KInNorte do Frazao ,N.Rosa,
Estreiro de L.Ma.tinho
Goias



res, constantes nos especimes observados. Isto
porque, e sabido que, diferen~as anatomicas en
tre especies proximamente relacionadas, sao, em
grande parte, quantitativas e em muitos casos, a
faixa de varia~ao na estrutura mostrada por uma
unica especie, que cresceu sob variadas condi
~oes, pode ser maior que as diferen~as entre es
ta especie e uma outra qualquer (Tomlinso~ 1957~
Por outro lado, a repeti~ao desses caracteres em
especimes de procedencias distintas, indica a es
tabilidade dos mesmos e garante a sua utiliza~ao
no auxilio a taxonomia. No caso do presente estu
do, a estabilidade dos caracteres diferenciais e
intermediarios ficou caracterizada e nao houve
varia~ao significativa nos caracteres em fun~ao
da origem do material.

As diferen~as entre o. phalerata eQ. eichle
ri sac evidentes e os caracteres considerados in
termediarios, parecem nao deixar duvidas quanta
a hibrida~ao ocorrida em o. teixeirana, atraves
daquelas duas distintas especies.

Note-se que, em geral, a intermedia~ao emo. teixeirana, acontece em caracteres sobremanei
ra distintos em Q. phalerata e Q. eichleri. DI
versos caracteres anatomicos em o. teixeirana, a
proximam-se em maior ou menor intensidade, a urn
dos pais e isto pode ser observado atraves das
descri~oes apresentadas. Entretanto, nao e inten
~ao deste trabalho 0 estudo dessa hibrida~ao o~
phalerata x Q. eichleri mas sim assina]ar as evi
dencias anatomicas da mesma. 0 estabelecimento
formal e estudo dessa hibrida~ao sera objeto de
outro trabalho, que aliado a morfologia, caracte
rizara a hibrida~ao de forma mais ampla e compl~
ta.

De urnmodo geral, a utiliza~ao da anatomia,
revela-se de consideravel auxilio neste tipo de
estudo envolvendo palmeiras, ainda que, por ou
tro lado, nao auxilie em casos de especies de
grande proximidade anatomica, uma vez que, mui



tos dos caracteres estarao condicionados a fato
res diversos, tais como, prlncipalment~ habitat~
~ precise certo cuidado, ao tomar-se especiespro
cedentes de diferentes habitats, pois as diferen
~as promovidas pelo ambiente certamente aparece
rao, como por exemplo, no caso de palmeiras que
crescem ou nao, sob condi~oes de sombreamento e
que apresentarao maior ou menor numerode camadas
de celulas palisadicas, em fun~ao desse fato.
(Uhl 1984)*. A utiliza~ao do material procedente
dos mesmos pontos das folhas e das pinas e, tarn
bern, importante e a nao observancia desse proce
dimento, podera ocasionar falhas no estudo, pois
determinados caracteres variam, ern diferentes
pontos da folha. Assim, certos procedimentos de
vem ser seguidos, como forma de evitar discrepan
cias no estudo anatomico, 0 qual pode contribuir
grandemente para elucida~ao da taxonomia, desen
volvimento de estudos evolucionarios ou biologi
cos, ern inumeras especies de palmeiras. -
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