Discussão
Trabalhos envolvendo anatomia foliar vêm sendo desenvolvidos em Leguminosae
fornecendo importantes subsídios para a taxonomia do grupo (e.g. Metcalfe & Chalk,
1950; Krishnamurthy & Kannabiram, 1970; Kannabiram & Krishnamurthy, 1974;
Kothari & Shah, 1975; Lackey, 1978; Crow et al. 1997; Teixeira & Gabrielli, 2006;
Fortuna-Perez et al. 2012).
No

presente estudo, muitos dos caracteres foliares analisados, mostraram-se

relativamente uniformes, sendo insuficientes para auxiliar a delimitação dos táxons
estudados.
1.

Delimitação das seções em Crotalaria

Dentre os caracteres analisados, a presença de tricomas com uma base formada por
células distribuídas radialmente mostrou-se útil na diagnose de uma seção. Esta
característica foi observada apenas em representantes de C. sect. Calycinae, dentro da
qual apenas duas espécies não apresentaram este estado do caráter mencionado. Os
demais caracteres analisados apresentam variação interespecífica, porém sem valor
diagnóstico para reconhecimento das seções.
2.

Delimitação de espécies em Crotalaria

Diferentemente do resultado encontrado para seções, em nível específico diversos
caracteres mostraram-se de valor diagnóstico. Dentre eles, caracteres relacionados à
textura, ao padrão de venação, tais como a formação de aréolas e tipo de inserção das
nervuras secundárias à nervura mediana, e principalmente às características das
células epidérmicas apresentaram potencial para circunscrição de espécies. Tais
caracteres estão resumidos na tabela 3.
Tabela 3. Principais caracteres de valor diagnóstico para as espécies de Crotalaria da Serra
do Cipó .
Caracteres
Espécie
Folha coriácea
C. flavicoma
Nervuras secundárias com inserção excurrente na nervura mediana
C. paulina
Aréolas bem desenvolvidas e cera epicuticular apenas na face abaxial
C. miottoae
Folha hipoestomática e presença de papilas na face adaxial na região da C. breviflora
nervura central
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Caracteres
Células epidérmicas sem paredes externas espessadas
Nervura central sem fibras perivasculares
Células epidérmicas em vista frontal com contorno da face adaxial
(sinuoso) diferente da face abaxial (reto)
Colênquima em apenas uma das faces da nervura central

Espécie
C. incana
C. maypurensis
C. rufipila
C. spectabilis

Kannabiram & Krishnamurthy (1974) estudaram a epiderme foliar de 10 espécies de
Crotalaria e descreveram a presença constante de células com parede retas em vista
frontal na face adaxial e sinuosas na face abaxial. No presente estudo este padrão se
mostrou variável entre as espécies, em contraste com o descrito pelos autores acima.
Também foram observadas folhas com o mesmo contorno da parede em ambas as
faces, sendo o de paredes retas o predominante. Além disso, das 10 espécies
estudadas naquele trabalho, duas delas C. juncea e C. micans também foram
analisadas neste estudo e ambas apresentaram paredes retas em ambas as faces,
diferindo do padrão reportado no trabalho anteriormente citado. Ainda em relação ao
contorno da parede das células epidérmicas, o estado contorno sinuoso na face adaxial
e contorno reto na face abaxial foi encontrado apenas em C. rufipila e é por isso,
considerado um potencial caráter a contribuir na delimitação desta espécie.
Um único tipo de tricoma multicelular, unisseriado foi observado em todas as
espécies, já relatado por Metcalfe & Chalk (1950) como o tipo mais simples
estruturalmente.
Folhas anfiestomáticas com estômatos dispostos no mesmo nível das demais células
epidérmicas, tricomas unicelulares e parênquima paliçádico constituído de duas
camadas de células já foram registradas por Procópio et al. (2003) para C. incana
proveniente de campo cultivado. No presente estudo foi observada, nesta espécie,
apenas uma camada de células do parênquima paliçádico e os tricomas são
multicelulares constituídos por uma célula basal, uma proximal curta e outra distal
alongada, igualmente observado em todas as demais espécies estudadas.
A variação na ocorrência de estômatos em apenas uma ou em ambas as faces da folha
já foi descrita para Crotalaria por Metcalfe & Chalk (1950) e dentre as espécies
estudadas, folhas anfiestomáticas predominaram e apenas uma espécie têm folhas
hipoestomáticas.
Quanto a organização do mesofilo, o tipo dorsiventral foi observado na maioria das
espécies; apenas C. spectabilis e C. velutina apresentam mesofilo homogêneo, padrão
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já observado por Metcalfe & Chalk (1950) em Leguminosae. A presença de células
lignificadas associadas aos tecidos condutores da nervura central observada na
maioria das espécies estudadas, também foi verificada em Swartzia langsdorffii
(Matsuoka et al. 2006) e S. brachyrachis e S. laurifolia (Alvarez et al. 2001). A
distribuição destas células lignificadas, diferenciando-se inicialmente nos flancos
laterais e às vezes formando um cilindro quase contínuo, foi o padrão mais comum
encontrado nas espécies estudadas, e é descrito por Metcalfe & Chalk (1950) como
bastante variável em Papilionoideae.
Em alguns casos, os caracteres anatômicos podem ser de grande utilidade taxonômica
se empregados em conjunto. Assim, determinadas combinações podem auxiliar no
reconhecimento de diferentes táxons. Por exemplo, uma situação desse tipo em que os
caracteres morfoanatômicos podem auxiliar na circunscrição de dois táxons
morfologicamente muito similares é relatada a seguir. Na descrição de C. miottoae
Flores & Azevedo (2005) comentam a grande similaridade morfológica com C.
vitellina e C. micans. O estudo da anatomia foliar mostrou a variação de vários
caracteres distintivos que auxiliam na delimitação desta espécie, organizados na
tabela 4.
Tabela 4. Comparação dos caracteres morfológicos foliares entre
vitellina
Estrutura analisada
C. miottoae
Textura da folha
cartácea
Inserção das secundárias na nervura mediana
proximais
decurrentes
Desenvolvimento das aréolas
bom
Região terminal das FEVs
idioblasto
traqueoidal
Nervura terminal marginal
incompleta
Presença de tricomas
ambas faces
Células epidérmicas com espessamento da adaxial
parede periclinal externa
Numero de camadas de células do paliçádico
1
Contorno das células epidérmicas em vista sinuoso
frontal em ambas as faces
Presença de placas de ceras na face abaxial
presente

C. miottoae, C. micans e C.
C. micans
cartácea
decurrente

C. vitellina
membranácea
decurrente

moderado
idioblasto
traqueoidal
incompleta
abaxial
adaxial

moderado
simples

2
reto

1
sinuoso

ausente

ausente

completa
ambas faces
ausente

Outro caso envolve C. maypurensis e C. micans. Lewis (1987) refere a grande
proximidade morfológica das espécies e a dificuldade de identificação é referida por
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(Gómez-Sosa 2000) como resultante de variação intraespecífica. As espécies
mostraram algumas semelhanças na anatomia foliar, porém alguns caracteres
mostraram estados distintos para ambas (Tabela 5).
Tabela 5. Comparação dos caracteres micromorfológicos foliares entre C. micans e C.
maypurensis
Estrutura analisada
C. micans C.
maypurensis
Fibras perivasculares na região da nervura central
+
Nervuras secundárias com fibras adjacentes ao floema
+
Células epidérmicas com espessamento da parede periclinal adaxial
ambas as faces
externa
+ presente, - ausente

Conclusão
Os caracteres foliares levantados e analisados neste estudo mostraram-se
relativamente uniformes e, por isso, pouco úteis para auxiliar na diagnose das seções
em Crotalaria. No entanto, esses mesmo atributos revelaram-se potencialmente
informativos em relação à circunscrição de várias espécies. Alguns deles forneceram
evidências favoráveis na delimitação de espécies muito semelhantes em relação à
morfologia externa. Assim, caracteres como o grau de desenvolvimento das aréolas e
a presença de placas de cera epicuticular na face abaxial, corroboram a circunscrição
de C. miottoae enquanto caracteres como presença de fibras perivasculares na nervura
central e nervuras secundárias com fibras adjacentes ao floema, permitem a distinção
entre C. micans e C. maypurensis.
Apesar desses resultados serem promissores, para que os dados tenham mais
sustentabilidade é necessário que o número amostral seja ampliado em estudos
futuros. Da mesma forma, outros aspectos necessitam ainda serem melhor
investigados, como caracteres relacionados a estruturas secretoras e pecíolos, por
exemplo.
É importante ressaltar que, mesmo considerando que este trabalho abordou apenas as
espécies que ocorrem na Serra do Cipó, ele mostrou-se importante como um primeiro
estudo anatômico foliar mais abrangente do grupo e revelou potenciais caracteres
taxonômicos/sistemáticos relevantes.
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Figura 1. Folhas diafanizadas e o arranjo pinado-broquidódromo presentes nas 16 espécies de Crotalaria. A.
C. breviflora, B. C. flavicoma, C. C. incana, D. C. juncea, E. C. lanceolata, F. C. martiana, G. C.
maypurensis, H. C. micans, I. C. miottoae, J. C. pallida, K. C. paulina, L. C. rufipila, M. C. spectabilis, N.
C. stipularia, O. C. velutina, P. C. vitellina. Escala das figuras: 1 cm.
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Figura 2. Detalhes da arquitetura foliar. A-B. inserção das nervuras secundárias, A. decurrente, B.
excurrente. C. intersecundárias com curso proximal paralelo ao das secundárias principais (In), terciárias
percurrente (Pe), arcos formados por nervuras terciárias externas as secundárias, apontadas (*). D-G. FEVs,
D. não ramificada e apontado pela seta uma FEV com região terminal simples. E. uma vez ramificada, F.
ramificação dendrítica, G. ausentes. H. aréolas com desenvolvimento bom. I. aréolas com desenvolvimento
moderado e no detalhe uma FEV com região terminal com idioblasto traqueoidal apontado pela seta. J.
Nervuras terminais descontinuas. K. Nervuras terminais formando arcos (continua). A, G, I, J- C. flavicoma,
B, F- C. incana, K- C. maypurensis, E, H- C. miottoae, C- C. rufipila, D- C. velutina.
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Figura 3. Tricomas. A. vista frontal da epiderme abaxial com tricomas e estômatos restritos a área próximo a
nervura mediana. B. tricoma com pé constituído de uma célula basal (Bt – base do tricoma). C. vista lateral
do corpo do tricoma constituído de uma célula curta (Cc), e uma longa (Cl), distal. D. Tricoma na superfície
da epiderme adaxial com base de células distribuídas radialmente. E. superfície abaxial da epiderme com
tricoma sem a base de células radiadas. F. detalhe do tricoma com superfície lisa. G. detalhe do tricoma com
superfície granulosa. A. C. miottoae, B, E. C. martiana subsp. martiana, C. C. vitellina, D. C. stipularia, F.
C. juncea, G. C. flavicoma.
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Figura 4. Epiderme. A. epiderme unisseriada com células da face adaxial (2x !) que as da face abaxial,
estômato na face abaxial, (Es – estômato, Pee – parede externa espessada). B. Células epidérmicas com
pequenas papilas (indicas pela seta) restritas a região da nervura central, face adaxial. C. células epidérmicas
em vista frontal com paredes anticlinais retas. D. células epidérmicas em vista frontal com paredes
anticlinais sinuosas. A, B. C. breviflora, C. C. miottoae, D. C. vitellina
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Figura 5. Mesofilo. A. mesofilo dorsiventral, parênquima paliçádico com duas camadas de células na face
adaxial. B. mesofilo homogêneo. C. parênquima paliçádico com uma camada de células e parênquima
braciforme na face abaxial. D. feixe vascular da nervura secundária com fibras adjacentes ao floema e feixes
de menor calibre (no detalhe) evidenciando a ausência de fibras e todos envoltos por uma bainha. E. nervura
central côncavo-convexa com fibras perivasculares com diferenciação inicial nos flancos do sistema
vascular. F. Fibras perivasculares formando um continuo. (Pp – parênquima paliçádico, Bp – bainha de
parênquima, Xl – xilema, Fl – floema, Fv – fibras perivasculares, Co – colênquima). A. C. paulina,
B. C. velutina, C. C. miottoae, D. C. spectabilis, E. C. breviflora. F. C. velutina
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Floras regionais, a exemplo da Flora da Serra do Cipó, são de importância
imensurável para a documentação da diversidade biológica existente. O projeto Flora
da serra do Cipó, por mais de 20 anos tem sido foco de interesse científico de
inúmeros pesquisadores e alunos de pós-graduação de diversas instituições de
pesquisa em âmbito nacional e internacional devido ao conhecimento de sua alta
diversidade biológica e riqueza de endemismo revelada pelos estudos ao longo do
tempo.
Tendo como partida a primeira listagem de espécies da região (Giulietti et al.
1987), numerosas partes da flora vêm sendo publicadas no Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo. No caso dos grupos estudados aqui, na listagem de 1987
eram constituídos, após atualizações nomenclaturais, por seis espécies pertencentes a
dois gêneros, mas com a conclusão desta dissertação passaram a contar com 18
espécies. Isto demonstra a importância da intensificação do esforço de coleta e a
exploração de novos sítios, com foco em grupos específicos e reflete no
aprimoramento da documentação da flora local. Esta elevação do número de espécie
tem se mostrando uma tendência entre as monografias de floras da região (Pirani et al.
2009). Além da documentação mais acurada da flora local, as coletas ampliam o
acervo das coleções científicas e permitem a descrição mais precisa da variabilidade
morfológica nas populações locais, ampliando assim o conhecimento acerca dos
táxons em estudo.
Dentre os 12 novos registros, a maior parte (sete spp.) foram encontradas
durante o trabalho de campo e o exame dos acervos com coleções significativas da
região, permitiu a descoberta dos demais. Um dos importantes registros foi o de
Lupinus parvifolius, uma espécie potencialmente rara da qual foram localizados
apenas nove vouchers depositados em herbários nacionais (BHCB, MBM, SP, UB) e
internacionais (MOBOT, NYBG, K), todos com ocorrência limitada à serra do Cipó e
região de Diamantina. A razão do baixo número de registros também pode estar
relacionada a sua aparência incomum, que destoa da maioria das espécies do gênero,
pois são vegetativamente semelhantes a muitos outros pequenos arbustos que crescem
no mesmo habitat (C. Hughes com. pess.).
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Dentre as 16 espécies de Crotalaria registradas para a Serra do Cipó, 12 delas
são nativas, quatro exóticas naturalizadas (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição geográfica das espécies de Crotalaria da Serra do Cipó,
Minas Gerais.
Distribuição

Espécie
C. breviflora
C. flavicoma

Brasil

C. martiana subsp. martiana
C. miottoae
C. rufipila
C. incana

nativas

C. maypurensis
Região Neotropical

C. micans
C. stipularia
C. vitellina

Brasil e Colômbia

C. velutina

Brasil e Venezuela

C. paulina

África
naturalizadas
Ásia

C.lanceolata
C. pallida
C. juncea
C. spectabilis

Na área do estudo, C. rufipila é a espécie com maior frequência de coleta
seguida por C. flavicoma e C. velutina. Crotalaria maypurensis, C. stipularia e C.
vitellina e as naturalizadas C. juncea e C. spectabilis são as espécies com menor
número de coletas. Dentre todas as espécies, as naturalizadas e parte das espécies
nativas com distribuição neotropical (C. incana, C. maypurensis, C. micans e C.
stipularia) são as que apresentam ampla distribuição no Brasil.
O expressivo número de espécies de Crotalaria e a abundância apresentada
por algumas delas na área de estudo reflete o habitat preferencial do grupo. São
plantas de áreas abertas, heliófitas, ausentes em formações florestais (Polhill, 1982).
O estudo dos padrões fitogeográficos do gênero no Brasil, realizado por Flores e
Tozzi (2008), mostrou que a maior diversidade do gênero ocorre em áreas mais
elevadas (entre 800-2000 m.s.m.) e a província biogeográfica do cerrado é apontada
como a mais rica em número de espécies nativas exclusivas. Duas espécies nativas
que ocorrem na região da Serra do Cipó, com diferentes padrões de distribuição, são
C. flavicoma, que tem alta frequência no Domínio do Cerrado e área de distribuição
maior (MG, GO, DF, BA), enquanto que C. rufipila tem distribuição restrita aos
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campos rupestres de duas localidades na porção mineira da Cadeia do Espinhaço:
Serra do Cipó e Serra da Piedade. As espécies naturalizadas C. lanceolata, C. pallida
e C. spectabilis são relativamente abundantes na área de estudo, principalmente em
áreas adjacentes à Rodovia MG 010 e áreas perturbadas.
Durante o estudo algumas dificuldades taxonômicas surgiram. Algumas
espécies, como por exemplo C. breviflora, apresentam ampla variabilidade
morfológica e um histórico de classificação controvertido entre os pesquisadores.
Bentham (1959) reconheceu para o grupo de C. breviflora mais duas espécies, C.
polhiana e C. subdecurrens. Windler & Skinner (1981) ao trabalharem com o
complexo, reconheceram as duas espécies de Bentham como uma variedade de C.
breviflora, sinonimizadas em C. breviflora var. polhiana. Flores e Miotto (2001)
consideram o complexo como uma única espécie e sinonimizam a variedade proposta
por Windler & Skinner (1981). Filliettaz (2002), ao estudar Crotalaria sect. Calycinae
do Brasil, reestabeleceu C. subdecurrens a nível específico, tratamento que foi aceito
por Flores (2012). A divergência de opinião dos autores reflete a necessidade de mais
estudo com o grupo, adotando novas abordagens, uma vez que apenas dados
morfológicos não são suficientemente informativos.
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