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RESUMO 

Ehrhartoideae inclui três tribos, dentre elas Oryzeae que apresenta ampla diversidade englobando 

12 gêneros e 70 espécies, algumas de grande importância econômica. A sexualidade das espiguetas 

e a presença de arista no lema são caracteres diagnósticos para diferenciação dos gêneros 

pertencentes à tribo, porém são escassos trabalhos envolvendo a anatomia do grupo. Petencentes a 

tribo Oryzeae, Luziola e Oryza são gêneros que englobam espécies aquáticas e palustres, perenes, 

de ocorrência registrada em diversas regiões do Pantanal e do Mato Grosso do Sul. Tais espécies 

podem ser encontradas em campos úmidos e áreas alagáveis, planícies de inundação e em 

formações monodominantes do Pantanal como canjiqueiral, carandazal, paratudal e pirizal. Esta 

dissertação, organizadas em dois capítulos, apresenta no Capítulo I os aspectos anatômicos dos 

órgãos vegetativos das espécies de Oryza latifolia Desv. e O. glumaepatula Steud., sugerindo 

possíveis interpretações ecológicas ao sucesso de colonização destas espécies em ambientes 

mediante variações na disponibilidade hídrica. O Capítulo II é dedicado ao estudo anatômico foliar 

qualitativo aplicado a taxonomia de Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc., L. fragilis Swallen, L. 

peruviana Juss. ex. J.F. Gmel., L. spruceana Benth. ex Döll e L. subintegra Swallen, a fim de 

fornecer caracteres úteis à delimitação destas espécies. Ambos os capítulos apresentam descrições 

em vista frontal (MEV) da superfície foliar de todas as espécies, e do caule para Oryza latifolia e O. 

glumaepatula. Os resultados obtidos são relevantes, pois contribuem à documentação 

morfoanatômica das espécies e poderão subsidiar estudos taxonômicos, bem como da sistemática 

do grupo. 

 

Palavras-chave: gramíneas aquáticas, Oryza L., Luziola Juss., Poaceae L., Oryzeae, Ehrhartoideae, 

anatomia, interpretações ecológicas, microscopia eletrônica de varredura 
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ABSTRACT 

Ehrhartoideae includes three tribes, among them Oryzeae with high diversity covering 12 genera 

and 70 species, some of great economic importance. The sexuality of spikelets and the presence of 

mottled lemma, are diagnostic characters to differentiate the genera of the tribe, however there are 

few studies involving the anatomy of the group. Oryza and Luziola are genres that include aquatic 

and perennial species recorded in various regions of the Pantanal and Mato Grosso do Sul. Such 

species can be found in wet grasslands and wetlands, floodplains and monodominant formations in 

the Pantanal such as “canjiqueiral”, “carandazal” “paratudal” and pirizal. Chapter I discusses the 

anatomy of the vegetative organs of the species Oryza latifolia Desv. and O. glumaepatula Steud., 

suggesting possible ecological interpretations to the success of colonizing species in these 

environments through changes in water availability. Chapter II is devoted to the leaf anatomical 

study applied to the taxonomy Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc., L. fragilis Swallen, L. peruviana 

Juss. ex. J.F. Gmel., L. spruceana Benth. ex Döll and L. subintegra Swallen, to give useful 

characters to the species delimitation. Both chapters present descriptions in frontal view (SEM) of 

the leaf surface of all species, and stem to Oryza latifolia and O. glumaepatula. The results are 

relevant since they contribute to the morphoanatomical documentation and could subsidize 

taxonomic studies, as well as the systematics of the group. 

 

Key words: aquatic grasses, Oryza L. Luziola Juss., Poaceae L., Oryzeae, Ehrhartoideae, anatomy, 

ecological interpretations, scanning electron microscopy 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

Poaceae L. (Gramineae) inclui cerca de 10.000 espécies (Clayton & Renvoize 1986; Watson 

& Dallwitz 1992) distribuídas em formações campestres, florestais, e ambientes aquáticos. Souza & 

Lorenzi (2005) reportam para o Brasil a ocorrência de aproximadamente 1.500 espécies distribuídas 

em 180 gêneros de gramíneas.  

Atualmente são reconhecidas dentre este grupo 12 subfamílias (Anomochlooideae, 

Aristidoideae, Arundinoideae, Bambusoideae, Centothecoideae, Chloridoideae, Danthonioideae, 

Ehrhartoideae, Panicoideae, Pharoideae, Pooideae e Puelioideae), sendo tal circunscrição apoiada 

por dados moleculares, morfológicos, anatômicos e bioquímicos (GPWG 2001). 

As gramíneas representam uma das mais importantes famílias de angiospermas e, 

desempenham papel econômico e ecológico relevante contribuindo com a diversidade local, além 

de serem importantes constituintes da cadeia alimentar (Jacobs et al. 1999; Shaw 2000; Viana & 

Filgueiras 2008). No âmbito econômico ganha destaque os cereais, largamente utilizados na 

alimentação humana, enquanto na alimentação animal, devido ao seu elevado potencial forrageiro, 

gramíneas nativas e exóticas têm sido cada vez mais introduzidas em pastagens o que atualmente no 

Brasil compreende cerca de 150 milhões de hectares (Alves et al. 2000).  

Por apresentar sistema radicular amplamente ramificado, representantes herbáceos são 

plantados a fim de mitigar problemas em áreas degradadas de declividade elevada (Costa et al. 

2009). Além disso, espécies lenhosas como os bambus são amplamente utilizados na fabricação de 

instrumentos musicais, utensílios de decoração, bem como na construção civil, em edifícios a prova 

de terremotos. 

Dentre as subfamílias supramencionadas, Ehrhartoideae compreende espécies aquáticas e 

palustres com relações filogenéticas amplamente suportadas por dados moleculares, além de 
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características morfológicas marcantes em seus representantes, como a presença de uma flor 

feminina fértil por espigueta, presença de uma ou duas flores femininas estéreis proximais, um par 

de lodículas, estames em verticilos interiores, e caracteres anatômicos, como a ausência de células 

fusóides na lâmina foliar, caráter comum a Bambusoideae (GPWG 2001). 

O Grass Phylogeny Working Group (GPWG 2001) ao reconhecer Ehrhartoideae como 

subfamília de Poaceae, incluiu três tribos (Ehrharteae, Oryzeae e Phyllorachidae). Oryzeae 

apresenta ampla diversidade englobando 12 gêneros e 70 espécies, algumas de grande importância 

econômica, como o arroz cultivado (Oryza sativa L.) o que o torna um dos gêneros mais estudados 

(Rosa et al. 2006; Karasawa et al. 2007; Rangel et al. 2007; Silva et al. 2007). A sexualidade das 

espiguetas, bem como e a presença de arista no lema, são caracteres diagnósticos para diferenciação 

dos gêneros pertencentes à tribo.  

Oryza L. inclui 22 espécies de arroz silvestres distribuídas próximas à faixa tropical do 

globo, além de duas espécies cultivadas, utilizadas em larga escala para fins comerciais. Khush 

(1997) reporta para a América a ocorrência de quatro espécies silvestres - Oryza alta Swallen, O. 

glumaepatula Steud., O. grandiglumis (Döll) Prod e O. latifolia Desv. 

Revisões taxonômicas do gênero Oryza resultaram em diversas classificações para o grupo 

(Sampath 1962; Tateoka 1962a, 1962b), levando mais tarde a descrições da superfície da epiderme 

de lâminas foliares, lígulas, espiguetas e cariopses de O latifolia (Sánchez et al. 2003), O. 

glumaepatula (Sánchez & Espinoza 2005), O. grandiglumis (Sánchez et al. 2006), objetivando 

maior distinção entre os taxa devido a ampla ocorrência e semelhança destas espécies ao longo da 

Costa Rica. 

Oryza glumaepatula e O. latifolia, espécies silvestres da região do Pantanal já foram 

utilizadas por comunidades tradicionais na alimentação, hábito, no entanto, substituído pelo 

consumo do arroz cultivado (Oryza sativa L.). Bertazzoni & Damasceno-Junior (2011) avaliaram 
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aspectos da biologia em populações de Oryza latifolia, e dentre os aspectos analisados, verificaram 

o alongamento de entrenós de acordo com a elevação do nível da água do rio bem acentuado, 

apresentando registro de indivíduos com incremento de até 6 m de comprimento caulinar. Vale 

ressaltar que Oryza glumaepatula pode ser encontrada enraizada em vegetações flutuantes, 

denominada “baçeiro” (Pott & Pott 2000).  

Terrel & Robinson (1974) baseados em análises embriológicas e anatômicas propuseram a 

divisão da tribo Oryzeae em três subtribos (Zizaniinae, Oryzinae, Luziolinae), circunscrição 

corroborada mais tarde por análises de DNA plastidial (Duvall et al. 2003). Luziolinae engloba os 

gêneros Zizaniopsis Döll e Asch. e Luziola Juss. J.F. Gmel os quais incluem representantes com 

distribuição restrita às Américas. Luziola possui nove espécies de hábito principalmente aquático, 

distribuídas desde a América do Norte até a Argentina, com centro de diversidade na América do 

Sul (Swallen 1965; Terrel & Duvall 2000; Wanderley et al. 2001).  

Plantas que habitam ecossistemas aquáticos estão sujeitas às variações na disponibilidade 

hídrica, de recursos e, aliada a alterações da intensidade luminosa, resultam adaptações fenotípicas 

peculiares (Wahl et al. 2001; Scremin-Dias 2000; Scremin-Dias et al. 2011), dentre elas anatômicas 

(Sculthorpe 1967; Fabbri et al. 2005), e morfológicas (Justin & Armstrong 1987; Končalová 1990; 

Cronk & Fenessy 2001). Há carência de trabalhos com enfoque ecológico para gramíneas, 

destacando estudos conduzidos por Vasellat et al. (2001), Maricle & Lee (2002),  McDonald et al. 

(2002), Anowska et al. (2005), Overbeck & Pfadenhauer (2007). Considerando que tais 

informações ecológicas, bem como da história de vida são primordiais para conservação da espécie, 

seu deficit torna-se fator agravante. 

A elevada amplitude fenotípica em gramíneas pode ser bem observada em indivíduos de 

Luziola peruviana Juss. ex. J.F. Gmel., espécie com amplo poder de colonização por meio de 

rebrota, estolhões e sementes (Boldrini et al. 2005). Tal amplitude dificulta a identificação de 
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táxons do gênero, o que levou a elaboração de obras agrostológicas voltadas para a delimitação 

taxonômica das espécies de Luziola (Martinez-y-Perez et al. 2006; 2008), sendo também objeto de 

estudos na tentativa de seu controle biológico (Sponchiado & Schwarzbold 2009).  

Pott & Pott (2000) reportam que Luziola spruceana Benth ex. Döll e L. subintegra Swallen 

em estágio vegetativo são comumente identificadas erroneamente como espécies de Oryza latifolia 

Desv. e O glumaepatula Steud. devido, principalmente, à morfologia caulinar semelhante. Os 

autores ainda mencionam que representantes de Luziola possuem elevado potencial forrageiro, 

servindo de alimento para diversos animais, ressaltando a importância e aplicabilidade de estudos 

para o grupo. Neste contexto, ganha destaque o trabalho de Santos et al. (2010) que avaliaram 

descritores epidérmicos para gramíneas forrageiras do Pantanal, dentre elas Luziola fragilis Swallen 

e L. subintegra, a fim de fornecer subsídios a identificação da dieta alimentar de ruminantes. 

Levantamentos florísticos são importantes para o conhecimento da flora de determinada 

região, porém, em inventários rápidos nem sempre é possível encontrar gramíneas em estado 

reprodutivo, como no caso de espécies anuais e plurianuais, o que dificulta seu pronto 

reconhecimento. Nestes casos, a escassez de caracteres morfológicos vegetativos marcantes, pode 

levar a determinações errôneas ou a impossibilidade de determinação do espécime coletado.  

Neste contexto, considerando a ampla distribuição geográfica das espécies, e marcada 

plasticidade fenotífica, a contribuição anatômica para a taxonomia de espécies de Poaceae vem 

sendo cada vez mais difundida (Brown 1958; Metcalfe 1960; Oliveira et al. 2008; Guglieri et al. 

2008; Pelegrin et al. 2009) e consiste em uma ferramenta extremamente importante para 

caracterização das espécies, auxiliando em estudos taxonômicos, florísticos e fitossociológicos, 

além de fornecer subsídios a análises filogenéticas.  
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Área de estudo e material botânico 

O trabalho foi conduzido na sub-região do Pantanal do Paraguai (Silva & Abdon 1998), 

porção oeste dos municípios de Corumbá e Ladário, ao longo do Rio Paraguai e em áreas adjacentes 

de campos alagáveis (Figura 1), Mato Grosso do Sul. Foram realizadas quatro coletas no período de 

2010-2011, abrangendo épocas de cheia e seca do Pantanal. O clima da região segundo a 

classificação de Köppen (1948) é do tipo “Awa”, tropical de altitude, megatérmico, com inverno 

seco e verão chuvoso, com temperaturas mínimas próximas a 0ºC entre maio e agosto, e máximas 

próximas a 40ºC entre novembro e março (Soriano 1997). 

 

Figura 1. Área de estudo. As coletas concentraram-se na sub-região do Pantanal do Paraguai, 
porção oeste dos municípios de Corumbá e Ladário, ao longo do Rio Paraguai e em áreas adjacentes 
de campos alagáveis. 

 

A sazonalidade nesta área é marcada por períodos de seca e cheia bem definidos (Carvalho 

1986) com os maiores índices de cheia nos meses de junho e julho e de águas baixas em dezembro e 

janeiro. As cheias nesta região demandam água das cabeceiras que elevam o nível do rio inundando 

os campos formando vastas áreas alagadas (Hamilton et al. 1996) lateralmente ao curso principal do 
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rio. As chuvas se concentram entre os meses de novembro e março e atingem índices médios 

pluviométricos de 1.070 mm. Alguns locais de coleta e períodos de seca e cheia podem ser 

observados na Figura 2A-E. 

 

Figura 2. Áreas de estudo. A. Oryza glumaepatula Steud. coletada em período do cheia no Corixo 
Bracinho. B. Campo alagável com Oryza glumaepatula sob vegetação flutuante (hábito epifítico). 
C. Oryza latifolia em solo livre de inundação. D. Campo alagável com mancha de arrozal ao fundo 
(setas). E. Oryza latifola em solo livre de inundação na Serra do Amolar.  

 

Para espécies de Luziola, ao longo do período de execução deste trabalho, não foi 

encontrado material fértil, impossibilitando a certificação taxonômica do material coletado. 

Portanto, para o desenvolvimento do estudo foi utilizado material herborizado proveniente do 
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Herbário CGMS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), identificado por 

especialistas, visando à confirmação da identificação botânica. 

 

Objetivos  

Com base na importância de estudos anatômicos de enfoque ecológico e taxonômico em 

Poaceae, o objetivo deste trabalho foi descrever a anatomia dos órgãos vegetativos de duas espécies 

de Oryza (Oryzeae) e cinco espécies de Luziola, a fim de estabelecer caracteres úteis a sua 

identificação e estabelecer possíveis interpretações ecológicas. Análises micromorfológicas da folha 

de todas as espécies, e do caule das duas espécies de Oryza também foram realizadas.  
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___________________________________________________  CAPÍTULO I  

Interpretações ecológicas e contribuições a taxonomia de Oryza glumaepatula Steud. e Oryza 
latifolia  Desv. (Poaceae: Ehrhartoideae: Oryzeae)  
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Resumo 

Algumas espécies de gramíneas estão condicionadas a constantes variações do nível da 

lâmina d’água resultando, normalmente, em órgãos vegetativos com evidentes alterações 

estruturais. Neste trabalho são avaliadas aspectos da folha, caule e raiz de Oryza gluamepatula 

Steud. e Oryza latifolia Desv., provenientes de ambiente aquático e solo livre de inundação. Foram 

mensurados 50 indivíduos de cada espécie, avaliados 25 em cada ambiente, quantificando a largura 

e o comprimento das folhas e do caule, e comprimento das raízes. Secções dos órgãos vegetativos 

foram elaboradas em lâminas semi-permanentes seguindo técnicas usuais, descritas, quantificadas e 

documentadas em microscópio fotônico acoplado ao sistema de captura de imagem. Para avaliar a 

quantificação morfoanatômica foi realizada a padronização pela soma das colunas, seguido do teste 

MANOVA considerando a estatística Pillai Trace para verificar a significância do modelo para 

dados morfológicos, e ANOVA seguido de Tukey (5%) para dados anatômicos. A metodologia 

também foi aplicada para indivíduos de O. glumaepatula epifíticos. Indivíduos epifíticos de O. 

glumaepatula diferiram significantemente dos demais e, não houve diferenças significativas quando 

avaliadas as espécies em ambiente com solo livre de inundação e aquático. Os caracteres 

anatômicos que indicaram processos adaptativos foram: espessura das paredes epidérmicas, 

formação de aerênquima e, lignificação do cilindro central da raiz e dos feixes vasculares. Células 

fusóides na folha e, sulcos epidérmicos e número faixas de feixes vasculares no caule são caracteres 

consistentes para delimitar taxonomicamente as espécies avaliadas. As características 

morfoanatômicas observadas corroboram estudos para outras espécies de gramíneas que indicam 

plasticidade no desenvolvimento radicular, caulinar e foliar em resposta às variações na 

disponibilidade hídrica, característica adaptativa importante para estas espécies. 

 

Palavras-chave: gramíneas aquáticas; Oryza L.; plasticidade fenotípica. 
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Abstract  

Some grass species are subject to constant changes in water availability resulting in structural 

changes of vegetative organs. We evaluated aspects of the leaf, stem and root of Oryza 

gluamepatula Steud. and Oryza latifolia Desv., from flooded and non-flooded environments. We 

measured 50 individuals of each species, evaluated 25 in each environment, quantifying the width 

and length of the leaves and stem, and root length. Sections of vegetative organs were prepared 

following standard techniques, described, quantified and documented in photonic microscope 

system coupled to image capture. To evaluate the morphological and anatomical quantification we 

applied the standardize of sum of the columns, followed by the MANOVA test considering the 

Pillai Trace statistic to assess the significance of the model for morphological data, and ANOVA 

followed by Tukey (5%) for anatomical data. The method was also applied to epiphytic O. 

glumaepatula. Epiphytic Oryza glumaepatula were significantly different from others, and no 

significant differences when evaluated species in an environment from flooded and non-flooded 

environments. The anatomical features that indicate adaptive processes: wall thickness of 

epidermal, aerenchyma formation and lignification of the stele and the root of the vascular bundles. 

Fusoid cells in the leaf, epidermal furrows and the tracks number of vascular bundles in the stem are 

consistent characters to delimit the taxonomic species evaluated. The morphological and anatomical 

characteristics observed corroborate studies in other species of grasses and indicate plasticity in the 

development of root, stem and leaf in response to variations in water availability, important 

adaptive trait for these species. 

 

Key words: aquatic grasses; Oryza L.; phenotipic plastic. 
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1. Introdução 

Ciclos hidrológicos sazonais configuram períodos distintos de cheia e de seca, que aliados à 

intensidade luminosa e disponibilidade de recursos alteram a dinâmica vegetacional local levando à 

seleção de plantas que possuam adaptações peculiares (Wahl et al. 2001; Scremin-Dias et al. 2011). 

Adaptações anatômicas (Sculthorpe 1967; Scremin-Dias 2000; Fabbri et al. 2005), morfológicas 

(Justin & Armstrong 1987; Končalová 1990; Cronk & Fenessy 2001) e ecológicas (Esteves 1998), 

são comuns em diversas espécies, principalmente naquelas de formações campestres, geralmente 

ricas em gramíneas, estrato sujeito às variações da lâmina d’água, cuja composição florística e 

fenótipo dos indivíduos são amplamente plásticos.  

A plasticidade fenotípica, expressa em plantas condicionadas a variações na disponibilidade 

hídrica ainda é pouco estudada e de acordo com Scremin-Dias (2000), dentre as características 

marcantes expressas em resposta às alterações hídricas do ambiente, estão a redução da área foliar, 

da densidade e distribuição de tricomas e estômatos, e maior lignificação no caule e raiz, 

comparados indivíduos coletados em ambiente seco ou encharcado àqueles de ambiente inundado. 

Além das modificações supramencionadas, Rodrigues et al. (2007) ao analisarem a anatomia de 

Ludwigia inclinata (L.f.) M. Gómez verificaram diferenças expressivas na composição do mesofilo 

quando comparadas plantas nos dois ambientes.  

Algumas gramíneas habitam ambientes sujeitos a inundação incluindo Oryza L. (Oryzeae: 

Ehrhartoideae) que engloba 22 espécies de arroz silvestres distribuídas próximas à faixa tropical do 

globo, além de duas espécies cultivadas em larga escala para fins comerciais. Para a América é 

reportada a ocorrência de quatros espécies silvestres, O. alta Swallen, O. latifolia Desv., O. 

glumaepatula Steud. e O. grandiglumis (Döll) Prod. (Khush 1997). 

Oryza glumaepatula e O. latifolia (arroz silvestre) são ervas emergentes, aquáticas, perenes, 

encontradas em áreas de inundação da borda oeste do Pantanal, com período de frutificação 

compreendido entre os meses de fevereiro a agosto. De acordo com relatos documentados por 
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Oliveira (1996), foram amplamente utilizadas no passado como recurso alimentício por 

comunidades tradicionais desta região, costume atualmente perdido pela substituição pelo consumo 

de arroz cultivado (Oryza sativa L.).  

Poucos trabalhos foram conduzidos até o momento abordando modificações 

morfoanatômicas em resposta às variações na disponibilidade hídrica em gramíneas, com destaque 

para Maricle & Lee (2002), McDonald et al. (2002), Gielwanowska et al. (2005), Overbeck & 

Pfadenhauer (2007), Ferraro et al. (2011). McDonald et al. (2002), ao compararem o 

desenvolvimento raízes adventícias em ambiente úmido e seco descrevem variações da composição 

da raiz em relação a área do estelo, do arranjo das células do córtex interno e no grau de formação 

de aerênquima em espécies das subfamílias Panicoideae, Pooideae e Arundinoideae.  

Vasellati et al. (2001) analisaram as adaptações de Paspalum dilatatum Poir. e verificaram 

que a plasticidade anatômica da espécie, como modificações no padrão de colabamento das células 

de parênquima e no diâmetro de vasos de metaxilema, proporciona sua colonização em diferentes 

posições topográficas, resistindo às variações temporais na disponibilidade de água e oxigênio. 

A plasticidade fenotípica das espécies de gramíneas também é acentuada em caracteres 

exomorfológicos. Tal amplitude é observada em indivíduos de Luziola peruviana Juss. ex J.F. 

Gmel, dificultando por vezes, a identificação de táxons do gênero, o que levou a elaboração de 

obras agrostológicas a fim da delimitação taxonômica das espécies (Martinez-y-Perez et al. 2006; 

2008). Para Luziola spruceana Benth. ex. Döll e L. subintegra Swallen Pott & Pott (2000) salientam 

que em estágio vegetativo é comum a identificação errônea destas, devido principalmente à 

morfologia caulinar semelhante com espécies de Oryza glumaepatula e O. latifolia. Bertazzoni & 

Damasceno-Junior (2011) avaliaram a dinâmica de populações de populações de O. latifolia, e 

descrevem aspectos da sua biologia e alteração morfológica, como o alongamento de entrenós em 

resposta à elevação do nível da água, identificando indivíduos com incremento de até 6 m de 

comprimento do caule.  



Interpretações ecológicas e subsídios a taxonomia de Oryzeae (Poaceae: Ehrhartoideae) 

6 

 

A contribuição de estudos anatômicos para a taxonomia de espécies de Poaceae também 

consistem em análises de pesquisadores (Vieira et al. 2002; Oliveira et al. 2008; Guglieri et al. 

2008; Pelegrin et al. 2009), e resultam em suporte para propostas filogenéticas. Em levantamentos 

florísticos rápidos nem sempre são encontradas espécies em reprodução sexuada, sendo que a 

anatomia pode inferir sobre caracteres vegetativos marcantes, consistentes para determinações 

taxonômicas.  

Considerando a importância de obras que abordam aspectos ecológicos e taxonômicos em 

gramíneas, o objetivo deste trabalho foi interpretar possíveis adaptações ocasionadas pelas 

variações na disponibilidade hídrica em Oryza glumaepatula e O. latifolia, além de caracterizar a 

morfoanatomia dos órgãos vegetativos auxiliando na taxonomia do grupo. 

 

2. Material e Métodos 

2. 1. Área de estudo 

O material botânico foi coletado na sub-região do Pantanal do Paraguai (Silva & Abdon 

1998), porção oeste dos municípios de Corumbá e Ladário, ao longo do Rio Paraguai, Mato Grosso 

do Sul. O clima da região segundo a classificação de Köppen (1948) é do tipo “Awa”, tropical de 

altitude, megatérmico, com inverno seco e verão chuvoso, com temperaturas mínimas próximas a 

0ºC entre maio/agosto e máximas próximas a 40ºC entre novembro/março (Soriano 1997). 

A sazonalidade nesta área é marcada por períodos de seca e cheia bem definidos (Carvalho 

1986) com os maiores índices de cheia nos meses de junho e julho e de águas baixas em dezembro e 

janeiro. As cheias demandam água das cabeceiras que elevam o nível do rio inundando os campos 

formando vastas áreas alagadas (Hamilton et al. 1996) lateralmente ao curso d’água principal. 

 

2.2. Coletas e identificações botânicas 
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As coletas de Oryza latifolia e O. glumaepatula foram baseadas exclusivamente em material 

fértil (flores/frutos) o que permite a precisão da identificação botânica realizada com auxílo de 

obras agrostológicas especializadas, comparação com espécimes depositados em herbários e 

consultas a especialistas. A espécie O. glumaepatula foi coletada, além de fixa ao substrato, sobre 

vegetações flutuantes em áreas alagadas temporariamente (conhecidas popularmente como 

baceiros), considerada como hábito epífitico. O material testemunho foi herborizado e incorporado 

ao Herbário CGMS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande. 

 

2.3. Análise morfoanatômica 

Parte da lâmina foliar e caule foram destinados à análise em microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) com os fragmentos foliares de 2 cm foram fixados no porta amostras, revestidos 

com fina camada de ouro (Denton vacuum Desk IV, LLC) e avaliados em equipamento (JEOL 

JSM-6490LV) do Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica de Varredura da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Para análise anatômica foram selecionados pelo menos cinco espécimes, e ocasionalmente 

foi utilizado material herborizado a fim da complementação das análises. As amostras destinadas ao 

estudo anatômico foram fixadas em FAA50 (Sass 1951), por aproximadamente 48h, lavadas 

abundantemente em água e armazenadas em etanol 70%, após processo de desidratação (Johansen 

1940).  

Para o estudo do sistema radicular, foram selecionadas raízes completamente diferenciadas. 

Para análise caulinar, o colmo foi avaliado no quarto nó como padrão para realização das secções. 

Folhas completamente expandidas foram seccionadas a partir da região mediana da terceira folha, 

tomando como referência a folha bandeira (Silva & Alquini 2003). Em caso de materiais 

herborizados, raízes, colmos e folhas foram reidratados com agente umectante (água destilada, 

etanol, glicerina e detergente neutro) de acordo com Guglieri et al. (2008).  
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As secções transversais e longitudinais foram elaboradas com auxílio de micrótomo rotativo 

Leica RM 2145, em material emblocado em de PEG 1.500 P. A. (polietilenoglicol), posteriormente 

diafanizados em hipoclorito de sódio 50% e lavados abundantemente em água destilada. Do 

material seccionado, corados com azul de astra e safranina (Roeser 1972) foram confeccionadas 

lâminas semi-permanentes em glicerina 50%. 

As fotomicrografias foram obtidas em microscópio fotônico Leica dotado de sistema de 

captura de imagens, com auxílio do software Leica Suite Application. Esquemas foram elaborados 

com auxílio de câmara clara acoplada ao microscópio, a fim de representar a disposição dos tecidos 

foliares na região da nervura mediana e bordo foliar. 

 

2.4. Biometria e análise estatística 

Com auxílio de paquímetro digital foram mensurados o comprimento e largura de folhas 

completamente expandidas, do diâmetro e comprimento total do caule, e do comprimento total das 

raízes em todas as condições avaliadas. Para mensurações foliares cada planta foi dividida em três 

estratos - terço apical, mediano e basal -, sendo considerado como comprimento total da planta o 

primeiro nó visível e o último. Para a biometria da espessura do mesofilo, da área das lacunas 

aeríferas caulinares, e da espessura compreendida pelo parênquima cortical tomando como 

referencial a epiderme e fístula foi utilizado o sistema de captura de imagens, com auxílio do 

software Leica Suite Application.  

Para comparação entre os ambientes em relação às variáveis da anatomia supramencionadas 

foi realizada no pacote “vegan” (Oksanen et al. 2011) disponível no programa R (R Development 

Core Team 2011) por meio da padronização pela soma das colunas, seguido do teste ANOVA 

(Analysis of Variance) e Tuckey considerando um nível de 5% de significância. Para os dados 

morfológicos, após a padronização pela soma das colunas, foi realizado MANOVA (Multivariate 

Analysis of Variance) e para verificar a significância do modelo foi considerada a estatística Pillai 
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Trace. Quando houve, foi calculada a média e o desvio padrão das variáveis morfoanatômicas para 

todas as espécies. 

 

3. Resultados  

 Oryza latifolia e O. glumaepatula foram encontradas fixas ao substrato (solo) 

independentemente do período hídrico sazonal. Apesar de apresentar indivíduos mais robustos, O. 

glumaepatula foi encontrada com hábito epifítico crescendo enraizada sobre vegetação flutuante em 

períodos de cheia, e neste caso, chegando a aproximadamente 1 m de comprimento. A análise 

quantitativa da morfologia revela diferenças expressivas (p << 0,05) quando comparada O. 

glumaepatula de hábito epifítico com as demais espécies. Não houve diferenças significativas 

quanto à morfologia das espécies quando comparados indivíduos de mesma espécie provenientes de 

ambiente livre de inundação e aquáticos, assim como entre os ambientes, comprovada pela 

sobreposição de círculos no modelo Pillai Trace (Fig. 1).   

Avaliações da superfície foliar de O. latifolia e O. glumaepatula, representada nas Figuras 

2A-F, 3A-F, 4A-F, 5A-I, evidenciou epiderme papilosa com células longas intercaladas por células 

curtas, impregnadas por ceras epicuticulares em forma de bastonetes, bem como variações em 

ambas as faces da forma e arranjo celular (Figs. 2A-F, 3A-F, 4A-F).  

Tricomas unicelulares, silicificados, de base larga e extremidade pontiaguda, denominados 

prickles (Fig. 2A), são observados na zona costal, exceto na face abaxial de O. glumaepatula (Fig. 

2B). Micropelos unicelulares são evidenciados em ambas as faces em O. glumaepatula epifítica 

(Fig. 3A-C), e micropleos bicelulares em forma de haste em O. glumaepatula e O. latifolia 

independentemente do ambiente (Figs. 2A-D, 4A e B).  

A região costal das faces epidérmicas é caracterizada pela ocorrência de células curtas de 

paredes anticlinais levemente sinuosas (Figs. 2C e D, 4E), intercaladas por corpos silicosos, exceto 
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em indivíduos de O. glumaepatula epífitos, que neste caso estes estão organizados lado a lado (Fig. 

3C, E e F).  

Corpos silicosos ocorrem na epiderme foliar distribuídos perpendicularmente ao seu maior 

eixo, formando uma faixa contínua longitudinal (Figs. 2A-D, 3A e B, 4A-D). O formato dos corpos 

silicosos é halteriforme, e para o hábito epifítico de O. glumaepatula apresenta-se retangular (Fig. 

3C, E e F).  

A zona intercostal apresenta as mesmas características epidérmicas da região costal, exceto 

pela ausência de cristais de sílica, porém ocorrem impregnadas nas paredes das células buliformes. 

A superfície da face adaxial e abaxial possui células intercostais em sua maioria retangulares, 

alongadas ou curtas e organizadas alternadamente sempre em sentido longitudinal (Figs. 2A-D, 3A-

B, 4A-B).  

Complexos estomáticos apresentam-se largos e estreitos, de formato discóide em vista 

frontal, células subsidiárias papilosas e paralelas, sutilmente arredondadas, formando faixas 

interestomáticas adjacentes a células longas intercostais em ambas as faces (Figs. 2F, 3D, 4F). 

Indivíduos de O. glumaepatula sobre vegetações flutuantes apresentam complexos estomáticos 

dispostos em várias faixas paralelas, orientadas longitudinalmente em relação ao maior eixo foliar 

na face abaxial (Fig. 3B).  

A presença de prickles e macropelos unicelulares foi evidenciada no bordo foliar em todas 

as espécies (Fig. 5A-I) e ambientes avaliados, representadas em conjunto em O. latifolia (Fig. 5I).  

A epiderme caulinar é caracterizada pela presença de protuberâncias epidérmicas (Fig. 6A, 

C-F) mais desenvolvidas em indivíduos desenvolvidos em solo livre de inundação e O. 

glumaepatula epifítica (Fig. 6A). Cristais de sílica foram constatados entremeando tais 

protuberâncias epidérmicas (Fig. 6A), mas principalmente formando faixas longitudinais nos sulcos 

de O. latifolia (Fig. 6C e D), evidentemente maiores em plantas de solo livre de inundação (Fig. 

6C).  
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 Indivíduos de O. glumaepatula e O. latifolia desenvolvidos em solo livre de inundação, e de 

O. glumaepatula estabelecidos em vegetação flutuantes apresentam tricomas unicelulares longos e 

de base estreita (Fig. 6A, C e E). Em O. latifolia desenvolvidos em solo livre de inundação, tais 

tricomas apresentam na base um par de papilas arredondadas (Fig. 6E). Estômatos de formato 

discóide em vista frontal, e dispostos aparentemente abaixo da superfície epidérmica foram 

evidenciados para todas as espécies, como representado em O. glumaepatula (Fig. 6B). 

Secções do limbo das duas espécies e nos ambientes distintos (Figs. 7A-F, 8A-F), 

evidenciaram epiderme unisseriada, silicificada, caracterizada pela presença de células justapostas 

mais espessas nas paredes periclinais externas de plantas desenvolvidas em solo livre de inundação 

(Figs. 7A e B, 8A e B). Papilas cônicas distribuídas irregularmente são evidenciadas em ambas as 

faces, porém visivelmente maiores na face abaxial (Figs. 7A-F, 8A-F). Sulcos epidérmicos são 

evidenciados na face adaxial e próximos à região da nervura mediana, conspícuos em O. 

glumaepatula independentemente do hábito (Fig. 7A-F), e inconspícuos em O. latifolia (Fig. 8A-C 

e E).  

Houve variação no número de células buliformes, sendo de 5-8 em O. glumaepatula de 

ambos os hábitos (Fig. 7A-F), e normalmente em agrupamentos de cinco células em O. latifolia 

(Fig. 8A-C). A variação também é observada apenas quanto ao tamanho destas células, 

visivelmente maiores em plantas de solo livre de inundação (Figs. 7A-D, 8A-C e E). A epiderme 

abaxial oposta às células buliformes apresenta células maiores de paredes periclinais externas 

silicificadas (Figs, 7B, D e F, 8A-C e E). Complexos estomáticos estão presentes em ambas as faces 

foliares nós dois táxons avaliados (Figs. 7B, D e E, Fig. 8A-C e E). 

 A zona costal apresenta variações no número de feixes vasculares colaterais fechados e 

arranjo dos tecidos da nervura mediana. Independente do número de feixes que compõem a nervura, 

o de maior porte sempre está disposto subdjacente à epiderme abaxial, enquanto o de menor porte, 

voltado para face adaxial (Fig. 9A-E). 
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 Oryza glumaepatula e O. latifolia apresentam nervura mediana composta por dois feixes 

vasculares (Fig. 8A, B, D e E), porém o hábito epifítico de O. glumaepatula apenas um de maior 

porte (Fig. 8C). Os elementos condutores são envolvidos pela bainha mestomática e a continuidade 

da bainha parenquimática é interrompida pela extensão da bainha esclerenquimática para ambas as 

faces, e, portanto, em feixes de maior e menor porte. Indivíduos epífitos de O. glumaepatula 

possuem extensão de fibras presentes logo abaixo da epiderme adaxial nesta região (Fig. 8C).  

 Paralelamente aos feixes centrais da nervura mediana, O. latifolia não apresenta unidades 

vasculares (Fig. 8D), porém em indivíduos desenvolvidos em ambiente aquático ocorre uma 

unidade vascular suplementar, formando dessa forma um par de feixes menores de cada lado (Fig. 

8E). Já O. glumaepatula apresenta duas unidades vasculares, sendo uma de maior porte voltada para 

face abaxial, oposta a uma de menor porte, adaxial (Fig. 8A e B), exceto em indivíduos de hábito 

epifítico que possuem apenas unidades vasculares centrais (Fig. 8C).  

As células parenquimáticas ao nível da nervura mediana em O. latifolia distribuem-se 

subjacente a epiderme da face adaxial, sendo de 2-3 camadas de parênquima plicado e 3-4 em O. 

glumaepatula nos indivíduos de todos os ambientes avaliados. Indivíduos epífitos de O. 

glumaepatula apresentam invaginações sutis e inconspícuas da parede celular típicas deste tecido 

plicado. Células aclorofiladas variam de 3-4 camadas em O. latifolia, e de 2-3 em O. glumaepatula. 

Amplas lacunas aeríferas são evidenciadas em indivíduos de Oryza glumaepatula, contudo ausentes 

para esta espécie quando epífita, bem como em O. latifolia proveniente de ambiente livre de 

inundação. 

A zona costal na região do mesofilo possui feixes vasculares de primeira e segunda ordem 

(Figs. 7A-C e E, 8A e C). Feixes de primeira ordem apresentam extensão de bainha 

esclerenquimática para face abaxial e calotas de fibras protegendo-os para face adaxial e 

interrompendo a bainha parenquimática, desprovida de cloroplastos (Fig. 7A-F, 8A-C e E). Os 
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demais feixes do mesofilo são protegidos por fibras dispostas logo abaixo da epiderme (Fig. 7A, C 

e E, 8A e C). 

O mesofilo apresenta de 3-5 camadas de células parenquimáticas de paredes delgadas, 

plicadas, alongadas, e dispostas paralelamente em relação à epiderme foliar e assim como na região 

da nervura mediana (Fig. 7A-F, 8A-C e E). As folhas apresentam diferenças significativas quanto à 

espessura do mesofilo (P << 0,05), mais espessos em indíviduos provenientes de ambiente aquático 

em ambas as espécies, porém os resultados não diferem significativamente quando comparada O. 

glumaepatula fixa ao substrato e sobre vegetações flutuantes (Tabela 1). São evidenciadas no 

mesofilo de O. latifolia, cavidades com células translúcidas limitando células parenquimáticas e 

conectando feixes vasculares de primeira e segunda ordem adjacentes, denominadas células 

fusóides (Fig. 8A-F). 

 Indivíduos avaliados nos três ambientes apresentaram bordos foliares com epiderme espessa 

seguida de calotas de fibras. As características anatômicas dos bordos não diferiram em relação à 

disponibilidade hídrica, notando-se, apenas em alguns casos, menor lignificação das células de 

esclerênquima em invíduos de ambiente aquático para ambas as espécies (Fig. 9F-H). 

O caule do tipo colmo apresenta epiderme unisseriada, com maior espessamento das paredes 

periclinais externas em O. glumaepatula, e com espessamento regular das paredes em O. latifolia, 

evidentemente mais acentuado em indivíduos de solo livre de inundação.  

De maneira geral, logo abaixo da epiderme ocorrem de 3-4 camadas de esclerênquima, 

exceto em O. glumaepatula no ambiente aquático, que apresenta de 2-3 camadas. Este número de 

células e camadas pode variar abaixo dos sulcos epidérmicos em O. latifolia de ambiente com 

déficit hídrico, podendo em alguns casos apresentar de 6-7 camadas. O espessamento das paredes 

das fibras de esclerênquima é visivelmente maior em O. latifolia independentemente do ambiente. 

O parênquima apresenta células de paredes delgadas, regulares, com maiores espaços 

intercelulares em plantas desenvolvidas em ambiente livre de inundação. A espessura do 
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parênquima cortical entre as espécies apresenta diferenças expressivas (P << 0,05) quando avaliadas 

as condições de disponibilidade hídrica, porém os resultados não diferem significativamente quando 

comparada O. glumaepatula fixa ao substrato e de hábito epifítico (Tabela 1). 

Indivíduos de Oryza glumaepatula (Fig. 10A-C) expressam diferenças altamente 

significativas (P << 0,05) quanto à área das lacunas aeríferas (Tabela 1). A presença de lacunas 

aeríferas não foi evidenciada em O. latifolia (Fig. 10E e F). Fístula caulinar é evidenciada para 

todos os indivíduos avaliados. Feixes colaterais fechados ocorrem isolados em meio ao parênquima, 

geralmente dispostos lateralmente à lacuna aerífera, são conectados por esclerênquima que contorna 

a periferia interna das lacunas aeríferas em O. glumaepatula desenvolvida em solo livre de 

inundação. Lacunas e feixes percorrem o caule e formando uma faixa equidistante à epiderme em 

Oryza latifola (Fig. 10E e F), enquanto em O. glumaepatula formam duas faixas (Fig. 10A-C). 

As raízes apresentam epiderme unisseriada com pêlos absorventes observados em 

indivíduos em ambiente livre de inundação de O. glumaepatula (Fig. 11A) e, aquáticos de O. 

latifolia (Fig. 10F). A epiderme não foi evidenciada em O. glumaepatula provenientes de ambiente 

aquático (Fig. 10B), esta substituída pela exoderme em indivíduos adultos. Quando presente a 

epiderme, subjacentemente é evidenciada a exoderme unisseriada com espessamento das paredes 

periclinais internas, seguida de esclerênquima, que variam de 1-2 camadas nas espécies (Fig. 10A-

F). Em indivíduos aquáticos de O. glumaepatula logo abaixo da camada de esclerênquima é 

observada ainda uma camada de células lignificadas retangulares seguidas de uma camada 

parcialmente lignificada de células delgadas, ambas com espessamento regular das paredes (Fig. 

10B). 

Subjacente à camada esclerenquimática o parênquima cortical apresenta células cúbicas e 

íntegras em raízes provenientes de ambiente com solo livre de inundação (Fig. 10A), exceto em 

indivídiuos de O. latifolia (Fig. 10 E), e colapsados formando amplos aerênquimas em indivíduos 
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aquáticos (Fig. 10B). Aerênquimas são evidenciados também em indivíduos de O. glumaepatula 

epifítica (Fig. 10C).  

A endoderme possui visivelmente maior espessamento das paredes periclinais internas em 

indivíduos de ambiente aquático (Fig. 10B e F). Assim como a endoderme, o periclino é 

unisseriado, porém interrompido por pólos de protoxilema que podem ser de 12-13 em O. 

glumaepatula de hábito epifítico (Fig. 9D), de 17-23 nas demais (Fig. 10A e B, E e F). Quando em 

ambiente aquático foi verificado incremento no número de pólos de protoxilema, bem como maior 

lignificação dos elementos traqueais e fibras do cilindro central. 

 

4. Discussão 

O padrão da superfície epidérmica encontrado para Oryza glumaepatula e O. latifolia 

corrobora análises da superfíce foliar realizada por Sánchez et al. (2003), Sánchez & Espinoza 

(2005) e Sánchez et al. (2006) para O. latifolia, O. glumaepatula e O grandiglumis, 

respectivamente. A ocorrência de papilas largas e globulares na face abaxial da região da nervura 

mediana em O. glumaepatula reportada por Sánchez & Espinoza (2005) foi observada nos 

indivíduos desta espécie, contudo a presença de papilas biglobulares também documentadas pelos 

autores não foi evidenciada para indivíduos avaliados neste trabalho. 

A ausência de tricomas unicelulares de base larga e extremidade pontiaguda, denominados 

prickles, na região costal da face abaxial de O. glumaepatula pode estar relacionada à presença de 

amplas papilas globulares, silicificadas, que dessa forma, podem auxiliar na proteção dos elementos 

condutores. Apesar de Sánchez & Espinoza (2005) terem citado a ocorrência de prickles nas regiões 

costais adjacentes a nervura mediana nesta espécie, esta característica também não foi registrada em 

nossos resultados. A ocorrência de três faixas hirsutas ao longo da epiderme da face abaxial de O. 

glumaepatula, descrita pelos autores supracitados, também não foram visualizadas no presente 

trabalho. 
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A presença de macropelos unicelulares no bordo foliar evidenciada em indivíduos de O. 

latifolia avaliadas neste trabalho, não foi reportada por Sánchez et al. (2003) para a espécie. 

Contudo, para O. glumaepatula a presença de prickles e macropelos unicelulares  corroboram 

observações de Sánchez & Espinoza (2005). Ressalta-se que a ocorrência de tricomas impregnados 

ou preenchidos por sílica é comum para as monocotiledôneas e ocorrem em diversas famílias, 

dentre elas Poaceae e Cyperaceae (Piperno & Pearsall 1998; Prychid et al. 2004), corroborando 

nossos resultados. 

Os micropelos bicelulares, aqui evidenciados, não foram reportados por Sánchez et al. 2003; 

Sánchez & Espinoza 2005) para O. latifolia e O. glumaepatula. Contudo, Tateoka (1963), ao avaliar 

as características histo-anatômicas para 12 espécies de Oryza, indica a presença das estruturas 

descritas no presente trabalho. As diferenças obtidas para as características epidérmicas ao 

comparar nossos resultados e os trabalhos supracitados indicam que as espécies avaliadas possuem 

plasticidade fenotípica, que podem expressar respostas a fatores ambientais.  

Silva et al. (2005) salientam que a presença de cera epicuticular e tricomas silicificados em 

plantas podem refletir respostas adaptativas, relacionadas à defesa contra patógenos, ou ainda contra 

insetos que necessitam de água para reprodução, pois impedem a formação de um filme d’água 

contínuo sobre a lâmina foliar. Apesar destas adaptações serem comuns às espécies aqui avaliadas, 

foram encontradas hifas fúngicas na superfície da folha de O. latifolia e a ausência de hifas no 

mesofilo, evidenciada em secções transversais, permite indicar que estas caracaterísticas 

epidérmicas podem atuar na proteção sendo eficazes nesta espécie. 

Os complexos estomáticos distribuídos em ambas as faces foliares, e a presença de células 

subsidiárias paralelas, corroboram estudos de Sánchez et al. (2003) e Sánchez & Espinoza (2005), 

para o grupo e, segundo Tateoka (1963), são comuns a representantes da tribo Oryzeae. Apesar de 

não mensurada, a maior densidade de estômatos evidenciada na superfície foliar de O. 

glumaepatula de hábito epifítico pode refletir a ausência de períodos de dessecação, já que se 
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desenvolve apenas em épocas de alagamento e suas raízes estarem diretamente em contato com a 

água. Além disso, esta característica pode evidenciar a necessidade do aumento da 

evapotranspiração, incrementando a captação de nutrientes dissolvidos na água (Scremin-Dias 

2009). Em contrapartida, a menor densidade de estômatos nos demais indivíduos avaliados pode 

estar relacionada ao período de seca em que estão condicionadas (Bergmann 2004).   

A inserção perpendicular dos corpos de sílica na folha das espécies avaliadas os caracteriza 

do tipo “oryzóide”, reportado por Tateoka (1963) para inúmeros gêneros de Oryzeae. De acordo 

com Prychid et al. (2004), variáveis como a forma e localização destes cristais não são 

influenciados por fatores abióticos, mas sim marcados geneticamente, o que poderia sugerir 

plasticidade fenotípica entre indivíduos de O. glumaepatula fixas ao substrato e epífitas avaliadas 

neste estudo quanto às diferenças obtidas para este caráter.  

Por outro lado, Whang et al. (1998), ao analisar a variação na ocorrência de sílica ao longo 

da epiderme de dezessete espécies de Oryza, encontrou dados significativos quanto a diferenças 

morfológicas destes cristais, e sugeriu que este fator está intimamente relacionado à condutividade 

de água pelos tecidos que influenciam diretamente na disponibilidade de sílica, haja vista que íons 

deste elemento inorgânico são transportados pelo xilema. Os autores ainda salientam que tais 

diferenças morfológicas podem variar conforme o local de formação dos corpos silicosos, - se na 

região da nervura mediana ou nervuras laterais -, e que em alguns casos, estas diferenças podem ser 

expressas entre nervuras laterais adjacentes. Oryza latifolia e O. glumaepatula não foram objeto 

destas análises, o que sugere a necessidade de estudos de parâmetros envolvendo estas espécies. 

De acordo com Tateoka (1979), cristais de sílica na epiderme de caules, bem como de 

folhas, auxiliam na transmissão de luz da epiderme aos tecidos fotossintetizantes, o que foi refutado 

por Kaufman et al. 1979 ao analisar esta hipótese para O. sativa L. Análises com este enfoque 

deverão ser realizadas a fim de avaliar a função da sílica em O. glumaepatula e O. latifolia. 
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Ainda de acordo com Silva et al. (2005), plantas com epiderme silicificada podem dificultar 

a ovoposição de insetos, além atuar cicatrização de pós-ferimentos que eventualmente podem ser 

causadas por peixes, por exemplo. Considerando o ambiente e as adversidades a que estas plantas 

estão sujeitas, é plausível sugerir que células silicificadas configuram dentre outras, respostas 

adaptativas destas espécies. Bordos foliares com epiderme espessa seguida de calotas de fibras, 

registrados neste estudo, é característica comum a várias espécies de gramíneas (Metcalfe 1960). 

Papilas epidérmicas, presentes em todos os indivíduos analisados, também foram reportadas 

por Sánchez et al. (2003) e Sánchez & Espinoza (2005). A presença de papilas epidérmicas é 

amplamente reportada na literatura para Bambusoideae (Vieira et al. 2002; Oliveira et al. 2008; 

Gomes & Neves 2009), subfamília intimamente relacionada a Ehrhartoideae (GPWG 2001). A 

função desta especialização epidérmica para gramíneas ainda é objeto de ampla discussão, e de 

acordo com compilações de Guglieri et al. (2008) alguns autores sugerem sua atuação na reflexão 

de luz solar. 

Sulcos epidérmicos, evidenciados em O. glumaepatula e O. latifolia, também foram 

observados por Tateoka (1963) para O. coarctata Roxb. Metcalfe (1960) sugeriu que a presença de 

tais sulcos está relacionada à capacidade de enrolamento foliar, assim como a presença de células 

bufiformes (Shields 1951). Para Ellis (1976) em algumas espécies de gramíneas, células buliformes 

podem não estar relacionadas com o movimento foliar, devido ao grande acúmulo de sílica na 

parede celular destas células, possibilidade não descartada para as espécies aqui avaliadas. Células 

buliformes maiores em plantas provenientes de ambiente livre de inundação, aqui observadas, 

auxiliam no armazenando de maior quantidade de água a fim de evitar o dessecamento (Prat 1948; 

Shields 1951).  

Considerando caracteres como o calibre e arranjo dos feixes vasculares, Tateoka (1963) 

classifica a nervura mediana de representantes de Oryza como complexa e, segundo suas 

observações, tais caracteres podem variar entre as espécies do gênero, o que foi evidenciado entre 
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indivíduos de O. glumaepatula e O. latifolia avaliados. O referido autor ainda salienta que algumas 

espécies de Oryza podem apresentar sistema vascular muito reduzido com apenas um feixe de 

menor porte voltado para face adaxial, o que não foi observado nos materiais avaliados. 

Dell’amico et al. (2001) inferem que a falta de oxigênio em solos alagados está diretamente 

relacionada à condutividade hidráulica, - nestas condições menores - que consequentemente leva ao 

processo de cavitação, que de acordo com Zimmermann (1983) é evitada pelo aumento na 

quantidade de vasos, fator mitigado também pela diminuição do diâmetro dos vasos de metaxilema 

(Vasellati et al. 2001). Dessa forma, sugere-se que o incremento no número de feixes vasculares em 

indivíduos aquáticos de O. latifolia pode estar relacionado ao alagamento, o que otimiza seu sistema 

hidráulico e favorece a absorção de água na raiz, o fluxo e a distribuição de água nas folhas, como 

reporta Magalhães et al. (2009), que obtiveram resultados similares em seus estudos com Zea mays 

L. 

A bainha parenquimática evidenciada envolvendo feixes vasculares desprovida de 

cloroplastos caracteriza as plantas avaliadas como C3. Tal característica corrobora estudos de 

Pinheiro et al. (2000) para 493 exemplares de arroz, dentre eles selvagens e cultivares, além de 

perspectivas ecológicas de Sage et al. (2000) para arroz e espécies de grupos atualmente 

relacionados, como Bambusoideae e Pooideae (GPWG 2001). Já a presença de bainha mestomática 

envolvendo os elementos condutores, segundo (Schwendener 1890), é característica comum em 

diversos grupos de gramíneas.  

A organização das células parenquimáticas do mesofilo observada nos indivíduos avaliados 

corrobora dados qualitativos de Tateoka (1963), que salienta que células de parênquima em Oryzeae 

não se apresentam radiadas, bem como a presença de células plicadas, denominadas pelo autor de 

células braciformes. Mesofilo mais espesso em indíduos aquáticos também foi reportado em 

estudos de Ferraro et al. (2011) para Panicum repens L., sob as mesmas condições aqui avaliadas, 

dessa forma, corroborando nossos resultados. 
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Brown (1958) sugere que representantes de Ehrhartoideae possuem padrão anatômico 

similar ao tipo “panicóide”, mas quando avaliada isoladamente a bainha parenquimática possuem 

grande afinidade ao tipo “bambusóide”, e salienta a dificuldade em organizar sistematicamente 

Oryzeae devido ao compartilhamento de características anatômicas com Bambusoideae, como por 

exemplo, aspectos da epiderme.  

A presença de células fusóides no mesofilo evidenciadas em indivíduos de O. latifolia, foi 

reportada em Zizania aquatica L. e Zizaniopsis miliacea (Michx.) Döll & Asch., representantes de 

Oryzeae por Tateoka (1963), que configura a única diferença relevante entre estas espécies de 

Oryza, quando avaliados caracteres gerais, tais como: tipo de sistema vascular, mesofilo com 

células plicadas e arranjo dos corpos silicosos. De acordo com o GPWG (2001), células plicadas e 

células fusóides são características do mesofilo de Bambusoideae, e apesar de ser um importante 

caráter taxonômico para o grupo (Guala 1995), não há estudos que avaliem a evolução deste caráter 

dentro do complexo BEP (Bambusoideae-Ehrhartoideae-Pooideae). 

O arranjo dos tecidos caulinares em secção transversal evidenciou a estrutura atactostélica, 

como já registrada nas obras clássicas de Esau (1985) e Cutter (1986) para gramíneas. 

Diferentemente das modificações caulinares, as alterações morfoanatômicas expressas pelas 

raízes em condições de alagamento, natural ou induzido, são amplamente estudadas em gramíneas 

(Vasellati et al. 2001; Maricle & Lee 2002; Fabbri et al. 2005; Mollard et al. 2008).  

A presença de pêlos radiculares observados em indivíduos provenientes de ambiente livre de 

inundação em O. glumaepatula e aquáticos de O. latifolia sugere que estas espécies possuem 

características próprias. A ocorrência destes pêlos parece não estar relacionada à disponibilidade 

hídrica e, segundo compilações de Agami & Waisel (1986), esta relação é amplamente discutida na 

literatura. 

Para Jackson & Armstrong (1999) plantas que se desenvolvem em condições de alagamento 

podem responder a deficiência de oxigênio em seus tecidos radiculares. A exoderme amplamente 
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espessada observada nos indivíduos aquáticos aqui avaliados, segundo Končalová (1990) e 

Armstrong et al. (1991), provavelmente auxiliam na mitigação da perda de O2 para o solo anóxico. 

Outra provável função da exoderme é substituição da epiderme que se perde, o que foi observado 

em O. glumaepatula de ambientes aquáticos. Esta característica também foi relatada por Bona & 

Morretes (2003) para espécies de Bacopa Aubl. em ambiente aquático. 

O desenvolvimento de lacunas aeríferas nas raízes de ambas as espécies avaliadas e no caule 

de O. glumaepatula está intimamente relacionado a este fator, e sua formação aumenta a eficiência 

metabólica, bem como facilita o transporte de oxigênio no interior da planta (Armstrong et al. 1991; 

Jackson & Armstrong 1999), em alguns casos duplicando a capacidade deste transporte (Teal & 

Kanwisher 1966). A amplitude das lacunas aeríferas e o arranjo cúbico das células corticais da raiz, 

que segundo Justin & Armstrong (1987) é comum a espécies condicionadas a variações na 

disponibilidade hídrica, configuram as espécies de Oryza avaliadas, maior adaptação em resposta à 

sazonalidade hídrica em que estão sujeitas.   

 

5. Conclusão 

1. As espécies possuem plasticidade no desenvolvimento em resposta às variações na 

disponibilidade hídrica, como a espessura das paredes epidérmicas, formação de aerênquima e 

lignificação do cilindro central da raiz e dos feixes vasculares, características adaptativas 

importantes.  

2. A presença de células fusóides na folha e sulcos epidérmicos no caule em Oryza latifolia 

caracteriza marcante caráter anatômico a ser considerado na diferenciação de Oryza glumaepatula. 

3. Estudos que envolvam maior número de representantes de Ehrhartoideae com o objetivo de 

avaliar a ocorrência de células fusóides dentro da subfamília são necessários, a fim de subsidiar 

compreensões quanto à evolução deste caráter no clado BEP (Bambusoideae-Ehrhartoideae-

Pooideae). 
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TABELA 

 

Tabela 1  

Valores médios seguidos do desvio padrão das mensurações do parênquima cortical e lacunas 

aeríferas do caule e mesofilo de Oryza gumaepatula e Oryza latifolia em livre de inundação e 

aquático. Valores em micrômetros (µm), exceto para lacunas aeríferas, avaliado em micrômetros 

quadrados (µm2). Letras maiúsculas indicam diferenças entre ambientes e letras minúsculas 

diferenças entre espécies; letras diferentes indicam que os valores obtidos diferiram 

significativamente.  SLI = solo livre de inundação. 

Espécie Ambiente 

CAULE FOLHA 

Parênquima cortical Lacunas aeríferas Mesofilo 

Espessura Área Espessura 

Oryza 

glumaepatula 

SLI 691,75±41,26Ab 6064,83±4111,65Ab 77,78±8,36Ab 

Aquático 737,50±87,67Ba 25727,81±5550,61Ba 101,28±6,66Ba 

Oryza 

glumaepatula 

(epífita) 

Aquático 773,14±97,63a 122474,48±27022,17b 103,30±9,12a 

Oryza latifolia 
SLI 758,58±116,10Aa - 60,49±7,9Aa 

Aquático 1088,89±33,90Bb - 98,96±10,99Bb 
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FIGURAS 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Relação mofológica entre as espécies avaliadas por meio do modelo Pillai Trace. SLI Ogl= 

Oryza glumaepatula de solo livre de inundação; Cheia Ogl= Oryza glumaepatula de ambiente 

aquático; Cheia Ogle= Oryza latifolia epífita de ambiente aquático. SLI Ola= Oryza latifolia de solo 

livre de inundação; Cheia Ola= Oryza latifolia de ambiente aquático. 
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Fig. 2. Microcopia eletrônica de varredura da superfície foliar de Oryza glumaepatula Steud.  A. 

Face adaxial de ambiente com solo livre de inundação. B. Face abaxial de ambiente com solo livre 

de inundação. C. Face adaxial de ambiente com solo livre de inundação. D. Face abaxial de 

ambiente com solo livre de inundação. E. Face abaxial de ambiente aquático evidenciando nervura 

mediana com papilas globulares. F. Face adaxial de ambiente com solo livre de inundação 

evidenciando estômato.  Células curtas (C), corpo silicoso (Cs), estômatos (E), Micropelo bicelular 

(Mp), papila (P), papila globular (Pg), e prickles (Pr). Barras (A e B) = 50 µm; (C e D) = 10µm; (E) 

= 100 µm; (F) = 5 µm. 
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Fig. 3. Microcopia eletrônica de varredura da superfície foliar de Oryza glumaepatula Steud.  de 

hábito epifítico (ambiente aquático). A. Face adaxial. B. Face abaxial. C. Face adaxial. D. Face 

adaxial evidenciando estômato. E. Face abaxial. F. Face abaxial evidenciando corpos silicosos. 

Corpo silicoso (Cs), estômato (Es), tricoma unicelular (Tu). Barras (A e B) = 100 µm; (C, E e F) = 

10 µm; (D) = 5 µm. 
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Fig. 4. Microcopia eletrônica de varredura da superfície foliar de Oryza latifolia Desv. A. Face 

adaxial de ambiente com solo livre de inundação. B. Face abaxial de ambiente aquático. C. Face 

adaxial de ambiente aquático. D. Face abaxial de ambiente com solo livre de inundação. E. Face 

abaxial de ambiente aquático. F. Face abaxial de ambiente aquático evidenciando estômato. Corpo 

silicoso (Cs), estômato (Es), nervura mediana (N), micropelo bicelular (Mp), papila (P), e prickles 

(Pr). Barras (A, B e D) = 100 µm; (C e E) = 10 µm; (F) = 5µm. 
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Fig. 5. Microcopia eletrônica de varredura do bordo foliar. A e B. Oryza glumaepatula Steud. de 

ambiente com solo livre de inundação. C. O. glumaepatula de ambiente aquático. D e E. O. 

glumaepatula de hábito epifítico. F. O. latifolia Desv. de ambiente com solo livre de inundação. G 

e H. O. latifolia de ambiente aquático. I.  O. latifolia de ambiente com solo livre de inundação. 

Corpo silicoso (Cs), macropelo unicelular (Mu), e prickles (Pr). Barras (A e B) = 100 µm; (C-E, G e 

I) = 50 µm; (F e H) = 10 µm. 
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Fig. 6. Microcopia eletrônica de varredura da superfície caulinar. A. Oryza glumaepatula Steud. de 

hábito epifítico. B. O. glumaepatula de ambiente como solo livre de inundação com detalhe do 

corpo silicoso na epiderme. C. O. latifolia Desv. de ambiente com solo livre de inundação com 

detalhe do corpo silicoso nos sulcos epidérmicos. D. O. latifolia de ambiente aquático. E. O. 

latifolia de ambiente com solo livre de inundação. F. O. latifolia de ambiente aquático. Corpo 

silicoso (Cs), estômato (estômato), sulcos epidérmicos (Se), e tricoma unicelular (Tu). Barras (A) = 

20 µm; (B e D) = 10 µm; (C) = 100 µm; (F) = 2 µm; detalhes = 5 µm. 
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Fig. 7. Secções transversais da lâmina foliar de Oryza glumaepatula Steud. A. Ambiente com solo 

livre de inundação. B. Ambiente com solo livre de inundação evidenciando feixe vascular de 

primeira ordem. C. Ambiente aquático. D. Ambiente aquático evidenciando feixe vascular de 

primeira ordem. E. Hábito epifítico. F. Hábito epifítico evidenciando feixe vascular de primeira 

ordem. Células buliformes (Cb), calota de esclerênquima (Ce), e extensão de bainha 

esclerenquimática (Eb). Cabela de seta = estômatos. Barras (A, C e E) = 100 µm; (B, D e F) = 50 

µm. 
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Fig. 8. Secções transversais e longitudinais da lâmina foliar de Oryza latifolia Desv. A. Ambiente 

com solo livre de inundação. B. Ambiente com solo livre de inundação evidenciando feixe vascular 

de primeira ordem. C. Ambiente aquático. D. Ambiente com solo livre de inundação. E. Ambiente 

aquático evidenciando feixe vascular de primeira ordem. F. Ambiente aquático. Células buliformes 

(Cb), células fusóides (Cf), floema (F), lacuna de protoxilema (Lp), metaxilema (Mx), prickles (Pr). 

Cabeça de seta = estômatos. Barras (A e C) = 100 µm; (B, D-F) = 50 µm. 
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Fig. 9. Esquemas de secções transversais da lâmina foliar. A. Nervura mediana de Oryza 

glumaepatula Steud. de ambiente com solo livre de inundação. B. Nervura mediana de O. 

glumaepatula de ambiente aquático. C. Nervura mediana de O. glumaepatula de hábito epifítico. D. 

Nervura mediana de O. latifolia Desv. de ambiente com solo livre de inundação. E. Nervura 

mediana de O. latifolia de ambiente aquático. F. Bordo foliar de O. glumaepatula. G. Bordo foliar 

de O. glumaepatula de hábito epifítico. H. Bordo foliar evidenciando tricoma unicelular de O. 

latifolia. Barras (A-E) = 100 µm; (F e H) = 50 µm; (G) = 25 µm. 
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Fig. 10. Esquemas de secções transversais do caule. A. Oryza glumaepatula Steud. de ambiente 

com solo livre de inundação. B. O. glumaepatula de ambiente aquático. C. O. glumaepatula de 

hábito epifítico. D. O. latifolia Desv. de ambiente com solo livre de inundação. E. O. latifolia de 

ambiente aquático. Barras (A-E) = 100 µm. 



Interpretações ecológicas e subsídios a taxonomia de Oryzeae (Poaceae: Ehrhartoideae) 

xiii 

 

 

Fig. 11. Secções transversais da raiz. A. Oryza glumaepatula Steud. de ambiente com solo livre de 

inundação. B. O. glumaepatula de ambiente aquático. C. O. glumaepatula de hábito epifítico. D. O. 

glumaepatula de hábito epifítico evidenciando o cilindro central. E. O. latifolia Desv. de ambiente 

com solo livre de inundação. F. O. latifolia de ambiente aquático. Aerênquima (Ae), endoderme 

(Ed), exoderme (Ex), metaxilema (Mx), parênquima (Pa), periciclo (Pc). Barras (A, B, E e F) = 100 

µm; (C) = 50 µm; (D) = 25 µm. 
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_________________________________________________  CAPÍTULO II 

Superfície foliar e anatomia da folha de cinco espécies de Luziola Juss. J.F. Gmel (Poaceae: 
Oryzeae) - contribuições à taxonomia 
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NORMAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA BRITTON IA  

General Instructions 
 
• Manuscripts submitted for review should consist of a single word document with tables, 
appendices, and low resolution figures (150 dpi) attached at the end of the document. After review, 
the editor will request that you upload figures and tables separately, with figures submitted as high 
resolution images as specified in the instructions. 
• Manuscripts may be in Spanish or English. 
• Manuscripts should not exceed 50 printed pages (including tables, figure legends, literature cited, 
and appendices). 
• Use Times New Roman, 12pt font, for all text (including tables, figure legends, literature cited, 
and appendices). 
• Double-space throughout. 
• Do not use justified right margin. 
• Assemble manuscript in this order: 1) Title, 2) Abstract, 3) Text, 4) Acknowledgments, 5) 
Literature Cited, 6) Tables, 7) Appendices, 8) Figure legends, and 9) Figures. 
• Newly described taxa should be illustrated by line drawings. 
• Do not italicize common Latin words, phrases, or abbreviations (e.g., et al., i.e., sensu, etc.). 
 
Title, Abstract, and Key Words 
• Title should be flush left at the top of the first page. The first word following a colon should be 
capitalized. Text should be in upper- and lowercase. 
• Scientific names should not be in italics and should not be boldface in the title.  
• The abstract should be brief, but include statements about the paper's intent, approach, results, and 
significance of findings. 
• All articles must have an English abstract; optional abstract in second language should follow in 
separate paragraph. 
• Reference citations, taxonomic authorities, and abbreviations should not be used in the abstract (or 
title). 
• Indicate all new taxonomic names in boldface (not in italics), including any new combinations in 
the abstract. 
• Indicate all newly designated lecto- and neotypifications in boldface in the abstract. 
• The title, author names, address, abstract, and key words have the following format: 
 
A new species of Lonchocarpus (Leguminosae, Papilionoideae) from Mato Grosso do Sul, Brazil 
 
ROSILENE RODRIGUES SILVA1 AND ANA MARIA GOULART AZEVEDO TOZZI2 
 
1Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Departamento de Botânica, Universidade Estadual de 
Campinas, Postal Code 6109, CEP: 13083-970, Campinas, São Paulo, Brazil; e-mail: 
rrodrigues98@hotmail.com 
 
2Departamento de Botânica, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Postal Code 6109, 
CEP: 13083-970, Campinas, São Paulo, Brazil; e-mail: anatozzi@unicamp.br 
 
Abstract. Text of abstract. 
Key words: Up to six key words in alphabetical sequence. 
General Text 
• Begin on a new page. 
• Introductory text should not have a heading. 
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• Main headings are centered and in boldface on a separate line. Only the first letter is capitalized. 
• Second level headings are flush left in LARGE AND SMALL CAPITALS on a separate line. 
• Third level headings are in italics and are followed by a dash, on the same line. 
• All figures and tables must be cited in the text and must be cited consecutively in numerical order. 
• Each reference cited in the text must be listed in Literature Cited section, and vice versa. 
• Cite literature in the text as follows: 
1. One author: Mori (2005) or (Mori, 2005). 
2. Two authors: Mori and Boom (2005) or (Mori & Boom, 2005). 
3. More than two authors: Mori et al. (2005) or (Mori et al., 2005). 
4. Manuscripts accepted for publication but not yet published: Mori (in press) or (Mori, in press). 
5. Unpublished materials: S. Mori (unpubl. data) or (S. Mori, pers. comm.). 
6. Within parentheses, use a semicolon to separate different citations (Mori, 1991; Boom, 1993), 
and cite a series of references in chronological order. 
7. Use a, b, c, and so forth, for two or more papers by same author(s) in one year (e.g., Boom, 
1985b; Mori, 1990a, 1990b). 
• Write out uncommon abbreviations the first time they are used in the text. 
• Abbreviate units of distance and size measurements without a period throughout the text (e.g., km, 
mm, ft, mi). 
• Use Authors of Plant Names (1992, by R. K. Brummitt and C. E. Powell, Royal Botanic Gardens, 
Kew) for abbreviations of author names throughout the manuscript. Cite authors of all names at 
rank of genus and below where first used in text. 
• Italicize all scientific names at the generic level or below. 
• Spell out the genus name the first time it is used in a new paragraph. (Never begin a sentence with 
an abbreviated scientific name.)  
• Do not use footnotes. 
• Numbers. Spell out one through nine, unless it is a measurement or in a description. Use a comma 
with more than four digits (1000 but 10,000); 0.5 instead of .5; % instead of percent. Use 8–8.5 and 
not 8.0–8.5. 
• Ranges (e.g., measurements, percentages) given in general text should be separated by the word 
“to.” Numbers should always be followed by a unit of measurement. For example, “Megaspores 
ranged in diameter from 620 µm to 1020 µm”. 
 
TAXONOMIC TREATMENT AND SYNONYMY 
• Names of accepted taxa (new or otherwise), when used as headings in a treatment, should be in 
boldface. Names of synonyms are italicized. 
• For nomenclatural text (i.e., synonymy and typification), use one paragraph per homotypic 
basionym. Heterotypic basionyms are in separate paragraphs. 
Paragraphs should be formatted using a hanging indent. 
• The following designations should be in boldface: sp. nov., comb. nov., hybrid nov., etc… (for 
all new taxa and new combinations). 
• For each new species description, the protologue must include a diagnosis in Latin and/or short 
description of essential characters in Latin, not a long translation of the English description. 
• Latin description should be placed in a paragraph below homotypic synonyms. 
• Latin descriptions should not be in italics. Latin names within the description should be in italics. 
• It is assumed that authors have examined all types cited. In type citations, indicate the duplicates 
that you have not seen with "n.v." Do not use "!" for duplicates you have seen. Include initials of 
collectors of type specimens. 
• When designating a lectotype (or neotype) in your manuscript, use the following format after the 
specimen citation: (lectotype, here designated: NY). If citing a lectotype (or neotype) previously 
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designated, use the following format: (lectotype, designated by Mori, 1991: NY) and add this 
citation to the Literature Cited. 
• Use Index Herbariorum (http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp) for herbarium 
acronyms. It is not necessary to cite this publication. 
• Journal titles should be abbreviated using BPH-2 (Botanico-Periodicum-Huntianum, second 
edition. 2004. Hunt Institute for Botanical Documentation.) or an earlier version (1968 or 1991). 
• Book titles should be abbreviated using Taxonomic Literature, second edition. 
• References cited only in nomenclatural text are not included in literature cited section. 
• Collectors and collection numbers should be in italics. 
 
DESCRIPTIONS & KEYS 
• Descriptions of taxa should be parallel, i.e., the same structures are described in the same order 
with consistent punctuation. 
• Within descriptions, the conventional order of characters from base to apex should be followed. 
For the plant, the general order is from habit through roots, rhizomes or other underground organs, 
stems, leaves, inflorescences, bracts, flowers, fruits, seeds, seedlings. For flowers, the order is from 
general characters through calyx, corolla, androecium, and gynoecium characters. 
• The description of a taxon may be followed by the following paragraphs: 1) Distribution or 
Distribution and Ecology, 2) Phenology, 3) Etymology. These headings should be indented on the 
same line as the initial text. The headings should be in italics and followed by a dash. 
• General discussion should be placed after the specimens examined section. 
• Keys should be dichotomous and indented. Couplets should be numbered, not lettered, and the 
numbers followed by periods. Authors of taxa generally are not included in keys. Species are not 
numbered in the key unless they are not presented in alphabetical sequence in the taxonomic 
treatment. 
• Verify that all measurements and descriptive information provided in the key matches the 
information in the descriptions. 
 
SPECIMENS EXAMINED 
• Specimens examined are grouped in a separate paragraph beginning with, “Additional specimens 
examined.” For new species do not use “Paratypes.” 
Citation of all specimens seen by an author is appropriate unless such a list is unduly long and 
repetitive, in which case “Selected specimens examined.” is used. In revisionary studies, a 
common widespread taxon should be treated by the citation of selected specimens that document 
the morphological and geographical ranges of the taxon. It is especially useful to cite specimens that 
were treated differently in earlier publications, that are widely accessible in major herbaria, or that 
are of historical value. 
• Specimen citations should include locality, latitude and longitude when available, elevation, 
collection date, collector (“et al.” when more than two), collector’s number, and herbarium(a) of 
deposit. Label data such as flower color should not be included in specimen citations. Provide 
locality data without translation.  
Countries are cited from north to south; political subdivisions are in alphabetical order within 
countries; and collectors are in alphabetical order within subdivisions. Initials of collectors are not 
used in “Additional specimens examined” (unless confusion would be caused by two or more 
collectors with the same last name). 
• Use the following format (font, punctuation, data sequence, abbreviated compass directions, 
elevation, and spacing in coordinates) for citation of specimens: 

Additional specimens examined. VENEZUELA. AMAZONAS: Cucurital de Caname, 
03°40'N, 67°22'W, 100 m, 30 Apr 1979, Davidse et al. 16977 (MO); Río Cunucunuma, 03°37'N, 
65°51'W, Apr 1990, Fernández 7825 (NY), 5 Nov 1984, Guánchez 3230  (NY).  
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• Each country begins a new paragraph; specimens from the same locality are separated by commas, 
as in the example above. 
 
Acknowledgments 
• If there are illustrations by an individual other than the author, the author should thank the 
illustrator in the Acknowledgments section. 
• Authors should thank manuscript reviewers. 
 
Literature Cited 
• Verify all entries against sources, especially journal titles, accents, diacritical marks, and spelling 
in languages other than English. 
• List works by the same author(s) chronologically, beginning with earliest date of publication. 
• Cite references in alphabetical order by the surname of the first author. (Multiauthored references 
are listed in alphabetical order of authors.) 
• Cite references by a single author before multiauthored references by same author. 
• Multiauthored references with two authors should be listed before other multiauthored references 
with 3 or more authors. 
• Use a long dash when the authors are the same as in the immediately preceding citation. 
• “In press” citations must have been accepted for publication; give name of journal or publisher. 
• Insert a space after each initial of an author's name. 
• Write journal names and book titles in full, without abbreviation. 
• Titles of books are written in lower case except the first word and proper nouns 
and as required in original language of titles. 
 
EXAMPLES OF LITERATURE CITED 
 
Journal Articles 
Bernal, R., Jr. 1989. Proposal to conserve Bactris ciliata (R. & P.) C. Martius (Palmae). Taxon 38: 
520–522. 
de Nevers, G. 1988. Bactris divisicupula and Bactris fuscospina reexamined. Annals of the 
Missouri Botanical Garden 75: 1151–1152. 
Stevenson, D. W. & K. J. Norstog. 1999. Pubescence of cycad pinnae. Opera Botanica 58: 435–469. 
 ———, ——— & D. V. Molsen. 1996. Midribs of cycad pinnae. Brittonia 48: 67–74.  
Turrill, N. L., D. K. Evans & F. S. Gilliam. 1994. Identification of West Virginia members of the 
Dentaria complex (Brassicaceae) using above-ground morphological characters. Castanea 59: 22–
30. 
Series 
Glassman, S. 1972. A revision of B. E. Dahlgren's index of American palms. Phanerogamarum 
Monographiae 6: 1–294. 
Edited Series 
Brotherus, V. F. 1925. Cryphaea. In: A. Engler (ed.), Die natürlichen Pflanzenfamilien, ed. 2, 11: 
77–80. Wilhelm Englemann, Leipzig. 
Fryxell, P. A. 1988. A synopsis of the neotropical species of Triumfetta L. (Tiliaceae). Pp. 167–192. 
In: P. Matthew & M. Sivadasan (eds.), Diversity and taxonomy of tropical flowering plants. Mentor 
Books, Calicut, India. (rearrange: “L.” before (Tiliaceae)). 
Robbins, R. L. 2001. Sapindaceae. In: W.D. Stevens, C. Ulloa Ulloa, A. Pool & O. M. 
Montiel, (eds.), Flora de Nicaragua. Angiospermas: Pandanaceae-Zygophyllaceae. Monographs in 
Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 85: 2307-2332. 
Series (single author) 
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Burret, M. 1933–1934. Bactris und verwandte Palmengattungen. Repertorium Specierum Novarum 
Regni Vegetabilis 34: 167–184 [1933], 185–253 [1934].  
Book Wallace, A. 1853 [1854]. Palm trees of the Amazon and their uses. Van Hoorst, London. 
 
Tables 
• Each table must start on a separate page and must be double-spaced. Tables can be oriented in 
landscape or portrait. Do not reduce type size of tables. 
• Tables can be prepared to be printed 1- or 2-column width; plan accordingly. 
• The title of the table should be centered, and on a separate line above, the word “Table” with a 
roman numeral should be centered. 
• Superscripts referring to footnotes should be lowercase letters, not numbers. 
• Footnotes should be placed as a separate paragraph at end of table. 
• Data in tables should match perfectly those in text and keys. 
• References cited in tables must be included in the Literature Cited. 
 
Figure Captions 
• Begin on a new page. 
• Double-space the legends and group them according to figure arrangements. Do not use a separate 
page for each group. 
• Number figures consecutively with arabic numerals. 
• Type legends in paragraph format, e.g.: 
FIG. 1. Topobea intricata. A. Habit. B. Representative leaves (abaxial surfaces) from one node. C. 
Floral peduncle, floral bracts, and young fruiting hypanthium. D. Outer floral bract. E. Inner floral 
bract. F. Petal. G. Representative stamens, profile view (left) and 3/4 dorsal view (right). H. Seeds. 
(Drawn from the holotype.) 
FIG. 2. Oenocarpus circumstextus. A. Habit. B. Inflorescence (Bernal 323, NY). 
FIG. 3.  Solanum morii. A. Habit. B. Fruit (Prévost 32, NY). 
• The specimen(s) on which the illustrations are based must be noted. 
• Do not include non-alphanumeric symbols (lines, dots, stars, etc.) in legends; label them on the 
figure itself or refer to them by name in the legend. 
• Figures should be cited in text in consecutive numerical order. 
• Identify any previously published material by giving the original source in the form of a reference 
at the end of the caption. 
 
Preparation of Figures 
• All original artwork must be signed. 
• When preparing composite illustrations, do not space between the components, and do not 
combine photographs and line art. 
• Magnifications must be indicated by means of scale bars (magnifications in the figure legend are 
not acceptable). 
• Parts of a plate or line drawing should be labeled A, B, C, etc… (not numbered as separate 
figures). 
• Maps should have a border, an indication of latitude/longitude, a distance scale, and should not 
have a large amount of unused area. 
• Two widths are possible for illustrations, 6.2 cm (single column) or 13.8 cm (full page width). 
Illustrations must not exceed 20 cm long, and space should be left within that 20 cm for the caption. 
Please prepare illustrations at the correct size and proportions for publication. 
• All figures must be submitted electronically. 
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• Figures should be submitted as .jpg files embedded within the manuscript for review purposes. 
Upon acceptance and final submission, high resolution versions of illustrations must be 
submitted as separate files. 
 
ELECTRONIC FIGURE SUBMISSION 
For vector graphics, the preferred format is EPS; for halftones, please use TIFF format. MS Office 
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Resumo 

Luziola L. é um gênero que inclui nove espécies monóicas de hábito aquático. Apresenta 

distribuição desde a América do Norte até a Argentina, com centro de diversidade na América do 

Sul. Aspectos foliares foram analisados por meio de microscopia óptica e eletrônica de varredura 

visando à obtenção de caracteres úteis para taxonomia. Interpretações ecológicas são sugeridas. 

Foram encontrados caracteres relevantes à delimitação das espécies do gênero. Em secção 

transversal: disposição dos estômatos na epiderme, composição e arranjo dos feixes vasculares e 

tecido parenquimático na região da nervura mediana e presença de células fusóides; em vista frontal 

(MEV): arranjo e composição dos corpos silicosos e localização dos prickles. Luziola fragilis é a 

espécie com maior número de caracteres exclusivos. Os resultados apontam caracteres úteis à 

delimitação de espécies de Luziola podendo subsidiar eventuais estudos taxonômicos.  

Palavras-chave: gramíneas aquáticas, Luziolinae, Ehrhartoideae. 

 

Abstract 

Luziola L. is a small genus that includes nine monoecious aquatic species distributed from North 

America to Argentina, with center of diversity in South America. Leaves were analysed using 

optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM) in order to obtain useful characters for 

taxonomy. Ecological interpretations are suggested. Characters found were relevant to the 

delimitation of the genus. In cross section: insertion of the stomata in the epidermis, composition 

and arrangement of vascular bundles and parenchyma in the region of mibrid and the presence of 

fusoid cells; in frontal view: arrangement and composition of silica bodies and location of prickles. 

Luziola fragilis is the specie, with highest number of exclusive characters. The results showed that 

characters are useful for the delimitation of Luziola which can support taxonomic studies. 

Key words: aquatic grasses, Luziolinae, Ehrhartoideae. 
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Poaceae L. (Gramineae) inclui cerca de 10.000 espécies distribuídas em 700 gêneros ao 

redor do mundo (Clayton & Renvoize 1986; Watson & Dallwitz 1992), ocorrentes em formações 

campestres, florestais, além de ambientes aquáticos. Atualmente são reconhecidas dentre as 

gramíneas 12 subfamílias, sendo tal circunscrição apoiada por dados moleculares, morfológicos, 

anatômicos e bioquímicos (GPWG 2001). 

Dentre estas subfamílias, Ehrhartoideae possui relações filogenéticas suportadas por dados 

moleculares, além de características morfológicas marcantes em seus representantes, como a 

presença de uma flor feminina fértil por espigueta, presença de uma ou duas flores femininas 

estéreis proximais, um par de lodículas, estames em verticilos interiores, e caracteres anatômicos, 

como a ausência de células fusóides na lâmina foliar, caráter comum a Bambusoideae (GPWG 

2001). 

A tribo Oryzeae apresenta ampla diversidade em Ehrhartoideae englobando cerca de 12 

gêneros e 70 espécies, algumas de grande importância econômica, como o arroz cultivado (Oryza 

sativa L.), o que o torna um dos gêneros mais estudados da tribo, a exemplo trabalhos de Rosa et al. 

2006; Karasawa et al. 2007; Rangel et al. 2007; Silva et al. 2007). Compreende espécies aquáticas e 

palustres, sendo a sexualidade das espiguetas e a presença de arista no lema caracteres diagnósticos 

para diferenciação dos gêneros pertencentes à tribo.  

Terrell & Robinson (1974) baseados em análises embriológicas e anatômicas propuseram a 

divisão da tribo Oryzeae em três subtribos (Zizaniinae, Oryzinae, Luziolinae), circunscrição 

corroborada mais tarde por meio de análises de DNA plastidial (Duvall et al. 2003). Luziolinae 

engloba os gêneros Zizaniopsis Döll e Asch. e Luziola Juss. J.F. Gmel, que incluem representantes 

com distribuição restrita às Américas. 

Martinez-y-Pérez et al. (2008) reportam para Luziola a ocorrência de nove espécies 

monóicas, perenes, rizomatosas, cespitosas, de hábito principalmente aquático. Apresentam 

distribuição desde a América do Norte até a Argentina, com centro de diversidade na América do 
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Sul (Swallen 1965; Terrel & Duvall 2000; Wanderley et al. 2001). De acordo com a Flora do Brasil 

(2012), oito espécies ocorrem no Brasil, dentre elas as avaliadas neste estudo, Luziola bahiensis 

(Steud.) Hitchc., L. fragilis Swallen, L. peruviana Juss. ex J.F Gmel, L. spruceana Benth. ex Döll e 

L. subintegra Swallen, incluídas na lista da Flora Mesoamericana por Pohl & Davidse (1994).  

Plantas que habitam ecossistemas aquáticos são sujeitas às variações na disponibilidade 

hídrica, de recursos, que aliados a alterações da intensidade luminosa resultam em adaptações 

fenotípicas peculiares (Penfound 1931; Wahl et al. 2001; Scremin-Dias 2000; Scremin-Dias et al. 

2011), dentre elas anatômicas (Sculthorpe 1967; Fabbri et al. 2005), e morfológicas (Justin & 

Armstrong 1987; Končalová 1990; Cronk & Fenessy 2001).  

A elevada amplitude fenotípica em gramíneas pode ser bem observada em indivíduos de 

Luziola peruviana (Martinez-y-Pérez et al. 2006). Tal amplitude dificulta a identificação de táxons 

do gênero, o que levou a elaboração de estudos agrostológicas a fim da delimitação taxonômica das 

espécies de Luziola (Martinez-y-Pérez et al. 2008). Pott & Pott (2000) reportam que Luziola 

spruceana e L. subintegra em estágio vegetativo são comumente identificadas erroneamente como 

espécies de Oryza latifolia Desv. e O glumaepatula Steud. devido, principalmente, à morfologia 

caulinar semelhante.  

Trabalhos de anatomia aplicada à taxonomia em espécies de gramíneas estão cada vez mais 

comuns (Oliveira et al. 2008; Guglieri et al. 2008; Pelegrin et al. 2009). Tais trabalhos, importantes 

para documentação anatômica, permitem o conhecimento dos caracteres úteis para sistemática do 

grupo como já salientado em diversas obras clássicas envolvendo a família (Brown 1958; Metcalfe 

1960; Ellis 1976, 1979). Abordagens anatômicas subsidiam estudos florísticos, fitossociológicos, 

bem como análises filogenéticas.  

Estudos anatômicos de órgãos vegetativos em espécies de Luziola são escassos, e alguns 

clássicos consistem em citações e comentários gerais, a exemplo de Metcalfe (1960), Tateoka 

(1963), Renvoize (1984), Vegetti (2002) e Amsler et al. (2004). Dentre estes, Metcalfe (1960) 
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sugeriu a similaridade anatômica de Luziola ao tipo “panicóide” de Brown (1958), devido a 

características como a presença de linhas de células papilosas associadas a corpos silicosos em 

forma de halteres. 

Levantamentos florísticos são importantes para o conhecimento da flora, porém em 

inventários rápidos nem sempre é possível encontrar espécimes de gramíneas em estado 

reprodutivo, o que dificulta seu pronto reconhecimento. Nesses casos, a escassez de caracteres 

morfológicos vegetativos marcantes pode levar a determinações errôneas ou a impossibilidade de 

determinação do espécime coletado.  

A importância de estudos anatômicos com enfoque taxonômico em Poaceae, os problemas 

na identificação de espécies desta família quando em estágio vegetativo, e a elevada amplitude 

fenotípica de espécies de Luziola, foram a base para propor a descrição da anatomia, e avaliar 

aspectos da superfície foliar de cinco espécies de Luziola associando-as ao ambiente, a fim de 

levantar caracteres potencialmente úteis à sua identificação. 

  

Material e Métodos 

Foram obtidas folhas das cinco espécies de Luziola a partir de material depositado no 

herbário CGMS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) provenientes de várias 

localidades do Pantanal (Tab. 1). 

Para o estudo anatômico, lâminas foliares completamente expandidas das espécies de 

Luziola selecionadas para este estudo foram retiradas a partir do terceiro nó caulinar, seccionadas na 

região mediana em partes de 3 cm cada. O material obtido foi reidratado em agente umectante 

(Guglieri et al. 2008) e armazenado em estufa a 60ºC durante três dias e, posteriormente, 

armazenado em álcool 70%. 

Foram realizadas secções transversais e longitudinais em micrótomo rotativo Leica RM 

2145 após emblocamento em solução de PEG 1.500 P. A. (polietilenoglicol). As secções foram 
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diafanizadas em hipoclorito de sódio 50%, lavadas em água destilada e coradas com azul de astra e 

safranina (Roeser 1972). Lâminas semi-permanentes foram confeccionadas em glicerina 50% e 

lutadas com esmalte incolor. 

Os cortes anatômicos foram analisados em microscópio fotônico, sendo as fotomicrografias 

obtidas com auxílio de microscópio acoplado ao sistema de captura de imagens por meio do 

software Leica Suite Application.  

Parte da lâmina foliar retirada do material herborizado foi destinada à análise em 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), com fragmentos foliares de aproximadamente 2 cm 

fixados em porta amostra e revestidos com fina camada de ouro (Denton vacuum Desk IV, LLC). A 

observação foi realizada com auxílio do microscópio eletrônico de varredura (JEOL JSM-6490LV).  

A técnica empregada para análise dos corpos silicosos seguiu Figueiredo & Handro (1971), 

observados e registrados em MEV. A terminologia para descrição seguiu principalmente Brown 

(1958) e Ellis (1976; 1979). 

 

Resultados 

 A análise qualitativa comparada da superfície foliar das espécies de Luziola, evidenciadas 

nas Figuras 1A-F, 2A-F, 3A-I, 4A-D, 5A-K, indicaram vários caracteres úteis para a taxonomia e 

são apresentados na Tabela 2. A epiderme se organiza em faixas costais e intercostais em todas as 

espécies avaliadas com composição e arranjo celular distinto. 

Na epiderme e seus anexos em vista frontal, evidenciaram-se células epidérmicas e papilas 

impregnadas por ceras epicuticulares em forma de bastonetes (Fig. 2E), exceto para Luziola 

peruviana com deposição esparsa (Fig. 2F). Variações da forma e tamanho celulares, além do 

arranjo destes elementos são conspícuas em ambas as faces. De maneira geral, a epiderme apresenta 

células longas intercaladas por células curtas, ambas silicificadas. A diversidade dos caracteres 
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estruturais e das variações celulares, e sua organização em relação ao maior eixo da lâmina foliar 

podem ser observadas nas Figuras 1A-F e 2-A-D.  

Tricomas unicelulares, silicificados, de base larga e extremidade pontiaguda (prickles), são 

observados na zona costal de todos os táxons avaliados. Estão presentes em ambas as faces em 

Luziola bahiensis (Fig. 1A e B), L. peruviana (Fig. 1E e F) e L. subintegra, (Fig. 2C e D), e apenas 

na face abaxial de L. fragilis (Figs. 1D) e L. spruceana (Fig. 2B). Tricomas unicelulares, 

silicificados e pontiagudos são evidenciados na face adaxial de Luziola bahiensis (Figs. 1A) e L. 

subintegra (Figs. 2C, 5C). Projeções epidérmicas envolvendo tricomas unicelulares e silicificados 

ocorrem em L. fragilis (Figs. 1C, 3G e I, 4C) e L. spruceana (Fig. 7E).  

Na região costal a superfície epidérmica em ambas as faces é caracterizada pela ocorrência 

de células curtas e parcialmente retangulares de paredes anticlinais levemente sinuosas, 

silicificadas, intercaladas por corpos silicosos, orientadas longitudinalmente comumente formando 

1-2 faixas em Luziola bahiensis (Fig. 1B), L. subintegra (Fig. 2C e D) e L. spruceana (Fig. 2A e B), 

de 1-3 em L. peruviana (Fig. 1E e F) e, de 1-4 em L. fragilis (Fig. 1D). A variação no número de 

faixas ocorre em ambas as faces foliares e quando em mais de uma faixa, estão separadas 

adjacentemente por células longas de formato regular, a exemplo de Luziola spruceana (Fig. 2B). 

Cristais de sílica estão inseridos perpendicularmente ao maior eixo da folha em Luziola fragilis 

(Fig. 1D), e L. subintegra (Fig. 2C e D), enquanto nas demais, paralelamente ao referido eixo. O 

formato em halteres dos corpos silicosos varia de tamanho entre as espécies e pode ser observado, 

isoladamente, nas Figuras 4A-C e 5G-K. 

As características epidérmicas da zona costal se aplicam a zona intercostal, exceto pela 

ausência dos agrupamentos contínuos de corpos silicosos. Sulcos são observados na face adaxial de 

Luziola fragilis, L. peruviana (Figs. 1C e F) e L. subintegra (Fig. 2C). 

A superfície das faces adaxial e abaxial de Luziola bahiensis, L. spruceana e L. subintegra 

possuem células intercostais em sua maioria hexagonais, alongadas ou curtas e organizadas 
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alternadamente sempre em sentido longitudinal (Figs. 1A-B, 2A-D). Em Luziola fragilis e L. 

peruviana devido seu amplo alongamento tais células apresentam-se delgadas formando várias 

faixas sobrepostas (Fig. 1C-F). Células buliformes formam uma faixa, evidentes na face adaxial de 

Luziola bahiensis, contudo nas demais espécies tais células não são claramente evidenciadas (Fig. 

1A). 

Estômatos de formato discóide (Fig. 2F, 3H) ocorrem associados a células epidérmicas 

curtas, e dispoem-se em faixas interestomáticas adjacentes a células longas intercostais, assim como 

células subsidiárias paralelas levemente arredondadas formando complexos estomáticos largos e 

estreitos, a exemplo de L. peruviana (Fig. 3H). Em Luziola spruceana (Fig. 2A e B) estas células 

formam abas diagonais que recobrem as extremidades dos estômatos, podendo estes ocorrer 

silicificados em L. subintegra (Fig. 4D). 

No bordo foliar é evidenciado prickles (Fig. 3A, D-F), exceto em Luziola fragilis que 

apresenta apenas tricomas unicelulares (Fig. 3B). Dimorfismo de bordo foliar foi constatado 

também para esta espécie, onde células epidérmicas globulares ocorrem associadas aos tricomas 

unicelulares silicificados (Fig. 3B), ou sem o conjunto de caracteres (Fig. 3C). 

Secções transversais do limbo evidenciadas nas Figuras 6A-F, 7A-G, 8A-J, 9A-D e 10A-F, 

indicam vários caracteres anatômicos foliares úteis à separação dos táxons apresentados na Tabela 

3. 

A epiderme unisseriada (Figs. 6A-F, 8A-J, 9A-F) é caracterizada pela presença de células 

justapostas visivelmente mais espessas nas paredes periclinais externas. Ao longo de toda epiderme 

foliar é observada a presença de papilas globulares arranjadas irregularmente ao longo das células 

em ambas as faces (Fig. 8A-J). A epiderme abaxial oposta às células buliformes apresenta células 

maiores (6B, D e F, 8G e J). Sulcos na superfície adaxial Luziola fragilis (Fig. 6C e D) e L. 

peruviana (Fig. 6E e F) foram evidenciados. 
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De maneira geral, feixes vasculares são colaterais fechados com bainha mestomática 

envolvendo os elementos condutores e bainha parenquimática aclorofilada externamente a esta (Fig. 

8A-J). 

A região costal apresenta ampla variação na composição de feixes vasculares e arranjo dos 

tecidos da nervura mediana. Apesar de tais variações, e independente do número de feixes que 

compõem a nervura, estes sempre estão organizados de forma crescente quanto ao porte, formando 

uma coluna central longitudinal, onde feixes de maior porte são evidenciados adjacentes à epiderme 

abaxial da lâmina foliar (Figs. 6A-F, 7A-D).  

Luziola fragilis e L. peruviana apresentam nervura mediana composta por dois feixes 

vasculares (Fig. 6C-F), enquanto L. bahiensis (Fig. 6A e B) e L. spruceana por três (Fig. 7A e B), e 

L. subintegra por cinco (Fig. 7C e D). Feixes vasculares de maior porte, e, portanto, próximos à 

epiderme abaxial, apresentam extensão de bainha esclerenquimática interrompendo a continuidade 

da bainha parenquimática, evidente em todas as espécies, assim como bainha mestomática 

envolvendo os elementos condutores (Fig. 8A-J). A bainha parenquimática envolve feixes 

vasculares de maior porte e os de menor porte adjacentes (Figs. 6A-F, 7A-D). Calotas de fibras 

estão presentes protegendo feixes subjacentes à epiderme adaxial (Figs. 6A-F, 7A-D). 

Na nervura mediana, paralelamente à coluna central de feixes vasculares, outros feixes 

vasculares estão dispostos lateralmente, exceto em Luziola fragilis e L. peruviana (Fig. 6C-F). Em 

Luziola bahiensis é evidenciado um feixe localizado em cada uma das extremidades da coluna (Fig. 

6A e B), enquanto L. spruceana quatro feixes opostos e aos pares (Fig. 7A e B), e L. subintegra seis 

feixes opostos, também aos pares (Fig 7C e D). Em Luziola subintegra ainda podem ocorrer feixes 

vasculares menores adjacentes localizados sempre logo abaixo da epiderme adaxial (Fig. 7C e D). 

Quanto ao arranjo do tecido parenquimático, Luziola fragilis é a única que apresenta 

disposição celular radiada na região da nervura mediana (Fig. 6D), enquanto as demais espécies  

possuem células irregularmente arranjadas. Para Luziola spruceana e L. subintegra ocorrem duas 



Interpretações ecológicas e subsídios a taxonomia de Oryzeae (Poaceae: Ehrhartoideae) 

10 

 

camadas de parêquima paliçádico (Fig. 8E e F, H e I). Luziola fragilis e L. peruviana, não 

apresentam lacunas aeríferas nesta região (Fig. 6D e F), enquanto lateralmente à coluna central de 

feixes, L. bahiensis (Fig. 6A e B) e L. sprucena (Fig. 7A e B) apresentam uma lacuna aerífera em 

cada lado e, L. subintegra duas lacunas cada (Fig. 7C e D). Células aclorofiladas são evidenciadas 

variando de 3-4 camadas em Luziola bahiensis (Fig. 6A e B) L. spruceana (Fig. 7A e B), 4-5 

camadas em L. subintegra (Fig. 7C e D). Já Luziola fragilis e L. peruviana não apresentam células 

aclorofiladas compondo a região da nervura mediana (Fig. 6C-F).  

A zona costal da região do mesofilo possui feixes vasculares de primeira ordem e segunda 

ordem (Figs. 6A-F, 7A-D, 8A-J). Em Luziola spruceana (Fig. 7B, 8E e F) e L. subintegra (Fig. 7D, 

8H e I), além do feixe de primeira ordem é evidenciado um oposto, de segunda ordem. Neste caso, 

tais feixes vasculares opostos compartilham de mesma bainha parenquimática. Feixes de primeira 

ordem apresentam extensão de bainha esclerenquimática para face abaxial e calotas de fibras 

protegendo-os para face adaxial, exceto em Luziola subintegra que possui extensões em ambas as 

faces (Fig. 8H e I). Fibras também estão presentes logo abaixo da epiderme ada e abaxial 

protegendo os demais feixes vasculares do mesofilo (Figs. 6A-F, 7A-D, 8E, G e H), adjacentes a 

corpos silicosos na epiderme (Fig. 8A e B, E-J). 

O mesofilo apresenta células delgadas e irregulares, orientadas em sua maioria 

horizontalmente em relação à epiderme, constituindo parênquima plicado atípico (Figs. 8A-J e 9A-

E).  de 2-3 camadas Luziola bahiensis e L. fragilis (Fig. 6B e D), e de 4-5 em L. peruviana (Fig. 

6F). Em Luziola spruceana e L. subintegra há ocorrência de duas camadas parêquima paliçádico 

(Fig. 8E-I). Quanto ao arranjo parenquimático ao redor dos feixes, apenas Luziola bahiensis não 

apresenta claramente a disposição de células radiadas (Fig. 8A e B). 

Para todas as espécies câmaras subestomáticas são observadas (Fig. 9A-E), enquanto 

Luziola bahiensis (Fig. 9A) e L. subintegra (Fig. 9D) além da câmara, estômatos são alocados 
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abaixo da camada epidérmica. É evidenciada a presença de estômatos em ambas as faces foliares, 

caracterizando-a anfiestomática (Figs. 6B, D e F, 7B e D, 9A-D). 

As espécies apresentam variações quanto ao número de células buliformes, variando de 5-7 

em Luziola bahiensis (Fig. 9A), e normalmente em agrupamentos de cinco células nos demais 

táxons avaliados (Fig. 9B-F). Tal variação também é observada quanto à forma destas células, 

podendo ser triangulares, ovais ou arredondadas (Fig. 9A-D).  

Células fusóides assemelham-se a cavidades translúcidas, limitam células parenquimáticas e 

conectam feixes vasculares de segunda ordem adjacentes, evidenciadas no mesofilo de Luziola 

spruceana e L. subintegra em secção transversal (Figs. 7B e D, 8E, G, H e J), e longitudinal (Fig. 

7F e G). 

Os bordos foliares apresentam epiderme com parede periclinal externa espessa, com calotas 

de fibras lignificadas subjacentes protegendo os feixes mais externos. Pela análise em secção 

transversal nota-se o dimorfismo de bordo foliar de Luziola fragilis. Esquemas do arranjo dos 

tecidos podem ser observados na Figura 10A-F. 

 

Discussão 

 O arranjo longitudinal de células epidérmicas é padrão típico para Poaceae, já descrito para 

representantes de Ehrhartoideae, com destaque para os trabalhos de Sánchez et al. (2003), Sánchez 

& Espinoza (2005) e Sánchez et al. (2006), em a análises de varredura da superfície foliar de Oryza 

latifolia, O. glumaepatula e O grandiglumis, respectivamente. 

O acúmulo de sílica nas células epidérmicas, obtido para todas as espécies avaliadas, é 

caráter reportado para diversos grupos de gramíneas, dentre eles Bambusoideae e Pooideae (Piperno 

& Pearsall 2008), subfamílias pertencentes ao clado BEP [Bambusoideae-Ehrhartoideae-Pooideae] 

proposto pelo GPWG (2001). A evidência de corpos silicosos nas regiões costais é comum para 
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gramíneas, porém podem ocorrer nas regiões intercostais (Prychid et al. 2004), característica 

ausente nos taxa avaliados. 

A presença de tricomas e prickles silicificados na epiderme corrobora estudos de Prychid et 

al. (2004). Esses autores afirmam que a deposição de sílica pode ocorrer em forma de cristais 

(corpos) ou partículas acumuladas dentro ou sobre as células, incorporadas nas paredes celulares, ou 

ainda preenchendo tricomas. Para os autores supracitados, há potencialidade para estudos que 

avaliem a forma e localização dos corpos de sílica, por serem estruturas marcadas geneticamente e, 

consequentemente, não influenciados por fatores ambientes, e sim, corroborando os resultados 

quanto à consistência destas estruturas para os táxons em questão. 

 Segundo Tateoka (1963), corpos silicosos halteriformes arranjados longitidunalmente em 

relação ao maior eixo foliar são comuns em representantes de Oryzeae. Análises anatômicas e 

histológicas de Luziola bahiensis, L. peruviana e L. subintegra, conduzidas pelo autor, corroboram 

a ocorrência deste arranjo de corpos silicosos na epiderme foliar, porém reporta a ocorrência do tipo 

“oryzóide”, ou seja, com arranjo perpendicular ao maior eixo da folha. Apesar do referido autor não 

indicar em sua obra qual das três espécies de Luziola avaliadas possui esta característica, de acordo 

com nossos resultados é possível inferir que Luziola subintegra possui esta caracterísitca. O arranjo 

longitudinal dos corpos de sílica em Luziola bahiensis foi corroborado. 

 Takeoka (1979) sugeriu que cristais de sílica na epiderme de folha e caules facilitam a 

transmissão de luz da epiderme aos tecidos fotossintetizantes do mesofilo ou do parênquima 

cortical, respectivamente. Contudo, estudos desenvolvidos em Oryza sativa L. e Saccharum spp. 

não apóiam esta hipótese (Kaufman et al. 1979; Agarie 1996). Apesar da ocorrência destes cristais 

na epiderme, estudos ecofisiólogicos são necessários para corroborar ou refutar esta hipótese em 

espécies de Luziola. 

 As papilas epidérmicas amplamente evidenciadas para todos os táxons avaliados, tanto em 

vista frontal quanto em transversal, estão ausentes em gramíneas basais (GPWG 2001), porém 
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foram registrados para diversos representantes do clado BEP, sendo Bambusoideae objeto de vários 

estudos (Vieira et al. 2002; Oliveira et al. 2008; Gomes & Neves 2009). Na literatura consultada 

apenas um trabalho foi encontrado para Pooideae, apontando a ocorrência de epiderme papilóide, 

por não se tratar de papilas típicas (Pelegrin et al. 2009). Já para Ehrhartoideae, a ocorrência de 

papilas epidérmicas foi descrita para Oryza (Sánchez et al. 2003; Sánchez & Espinoza 2005; 

Sánchez et al. 2006). A ocorrência de papilas epidérmcias nas espécies aqui avaliadas agrega 

informações aos padrões descritos por Tateoka (1963) para tribo Oryzeae, caráter não avaliado por 

este autor.  

 Martinez-y-Perez (2008), por meio de análises morfológicas, não citou a ocorrência de 

epiderme papilosa para Luziola peruviana e L. subintegra, porém a análise em MEV agregou 

informações à documentação morfoanatômica destas. Considerando as espécies aqui avaliadas, o 

referido autor também analisou características quanto ao indumento do bordo foliar e os descreveu 

como glabros, podendo apresentar-se estrigoso em L. peruviana. Contudo, como visto, todas as 

espécies apresentam bordo com tricomas unicelulares pontiagudos e/ou prickles, o que sugere a 

ocorrência de variações morfológicas entre as espécies. Tateoka (1963) ainda cita a ocorrência de 

tricomas semelhantes a uma haste, denominadas rodlike para Luziola bahiensis, L. peruviana e L. 

subintegra, porém tal caráter não foi encontrado para nenhuma espécie avaliada. 

 Os representantes de Luziola, por habitarem ambiente palustre, estão sujeitos a ação de 

insetos aquáticos e algumas características epidérmicas podem estar relacionadas a respostas 

adaptativas ao ambiente. Dessa forma, a grande densidade de cera epicuticular depositada na 

epiderme, bem como a presença de tricomas silicificados, pode estar relacionada à resistência a 

patógenos presentes em ambiente aquático e que dependem deste para reprodução (Silva et al. 

2005). De acordo com a compilação literária dos autores, ceras podem impedir a formação de filme 

d’água contínuo sobre a superfície foliar dificultando a ovoposição de insetos, além de dificultar a 
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germinação de esporos e multiplicação de bactérias. Neste aspecto, ressalta-se que nenhuma das 

folhas avaliadas estavam predadas, ou exibiram sinais de ataque por fungos ou outros patógenos. 

As folhas anfiestomáticas apresentam estômatos típicos para Poaceae e a forma das células 

subsidiárias dos complexos estomáticos corrobora dados qualitativos de Tateoka (1963) para a tribo 

Oryzeae. A presença de estômatos em nível inferior ao das demais células epidérmicas em Luziola 

bahiensis e L. subintegra bem como ocorrência de câmaras subestomáticas, está intimamente 

relacionada à variação na disponibilidade hídrica a que estas espécies que estão condicionadas 

(Silva et al. 2003; Passos & Mendonça 2006). Estes últimos autores ressaltam que a presença de 

câmaras subestomáticas na epiderme foliar pode possivelmente auxiliar na areação do órgão, 

característica importante para plantas de ambientes aquáticos devido à falta de oxigenação na água e 

necessidade de areação principalmente de órgãos subterrâneos. Apesar das folhas de Luziola não 

permanecerem submersas, as lacunas aeríferas também participam da mitigação deste fator 

limitante, auxiliando na aeração dos órgãos submersos e subterrâneos e, eventualmente, na 

flutuação (Sculthorpe 1967; Seago et al. 2000). 

 Os táxons analisados possuem padrão anatômico similar ao tipo “panicóide” como sugerido 

por Brown (1958) e consagrado por Metcalfe (1960). Este último sugeriu que a presença de sulcos 

epidérmicos está intimamente relacionada à capacidade de enrolamento foliar, função também 

descrita para as células buliformes (Shields 1951). A ocorrência de sulcos associados a células 

buliformes já foi reportado para várias espécies de Panicoideae (Alvarez et al. 2008; Guglieri et al. 

2008) e, apesar das espécies avaliadas serem aquáticas ou palustres, o movimento de enrolamento 

da lâmina é importante quando as espécies se estabelecem, mesmo que por tempo limitado, em solo 

livre de inundação, momento em que pode haver déficit de água disponível no ambiente. 

Segundo Brown (1958) devido ao compartilhamento de características anatômicas com 

Bambusoideae, há dificuldade em organizar sistematicamente Oryzeae, porém é notório que quando 
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avaliados os aspectos exomorfológicos como a presença de folhas com pseudopecíolo, não há 

afinidade entre os grupos supramencionados. 

O padrão da nervura mediana em representantes de Oryzeae obtido para as espécies em 

questão foi descrito por Tateoka (1963), que o classificou de complexo, devido ao calibre e arranjo 

dos feixes vasculares, podendo variar entre as espécies. Segundo observações do referido autor, o 

arranjo das células parenquimáticas não é disposto radialmente em representantes de Luziola, 

contudo, os dados obtidos no presente estudo evidenciam nítido arranjo radiado das células do 

parênquima clorofiliano ao redor dos feixes vasculares, exceto em Luziola bahiensis. A presença de 

células parenquimáticas braciformes também foi registrada pelo referido autor para o grupo e, a 

presença de bainha mestomática internamente a bainha parenquimática que envolve os elementos 

condutores é característica comum em diversos grupos de gramíneas (Schwendener 1890). A 

ausência de cloroplastos na bainha parenquimática de todas as espécies sugere a anatomia C3, 

reportada por investigações de Sage et al. (2000), concordando com nossos resultados. 

De acordo com o GPWG (2001), além das células braciformes, células fusóides são 

características de Bambusoideae. Estudos qualitativos que avaliam a presença ou ausência destas 

células no mesofilo de bambus são comuns e amplamente utilizados na taxonomia (Guala 1995; 

Oliveira et al. 2008). A perda de células fusóides em representantes de Ehrhartoideae relatada na 

literatura (GPWG 2001), contrapõe a informação reportada por Tateoka (1963) para Zizania 

aquatica L. e Zizaniopsis miliacea (Michx.) Döll & Asch. (Oryzeae). Considerando a circunscrição 

proposta por Terrell & Robinson (1974), Zizaniopsis Döll & Asch. e Luziola pertencem à subtribo 

Luziolinae, o que sugere o compartilhamento de características morfoanatômicas. Apesar da 

presença de células fusóides ser comum em representantes de Bambusoideae, não há estudos 

conclusivos que comprovem se este caráter consiste na retenção da condição plesiomórfica ou 

reversão após perda do caráter na base do clado BEP (GPWG 2001). Entretanto, a documentação da 
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ocorrência de células fusóides em Luziola spruceana e L. subintegra, subsidiará eventuais estudos 

filogenéticos a fim de compreender a evolução deste caráter em BEP. 

 As espécies de Luziola aqui avaliadas possuem a epiderme foliar e anatomia consistentes 

para separá-las, o que configura heterogeneidade para o gênero. O arranjo e formato dos corpos 

silicosos e localização dos prickles, bem como os caracteres anatômicos, como a inserção dos 

estômatos na epiderme, composição e arranjo dos feixes vasculares e tecido parenquimático na 

região da nervura mediana, além da presença de células fusóides, consistem em caracteres 

relevantes à separação das espécies. 
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TABELAS 

 

Tabela 1. Táxons utilizados no estudo anatômico e microestrutural de Luziola Juss. 
Espécie Coletor CGMS voucher 

Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc. A. Guglieri 1610 20889 

 V. J. Pott 10200 22681 

 V.J. Pott 10238 22719 

Luziola fragilis Swallen A. Guglieri 2432 26845 

 S. N. Moreira 173 23636 

Luziola peruviana Juss. ex J.F. Gmel A. Guglieri 2099 26185 

 A. Guglieri 2100 26186 

Luziola spruceana Benth. ex Döll S. N. Moreira 249 27248 

 R. H. Silva 43 28339 

Luziola subintegra Swallen R. B. Rodrigues 22 24983 

 R. B. Rodrigues 31 24983 

 F. S. Carvalho  29015 
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Tabela 2. Análise comparativa da superfície epidérmica de Luziola Juss. 
Caracteres/Táxons L. bahiensis L. fragilis L. peruviana L. spruceana L. subintegra 

Prickles na face 

adaxial 
presente ausente presente ausente presente 

Projeções epidérmicas 

envolvendo tricomas 

unicelulares 

ausente presente ausente ausente ausente 

Inserção dos corpos 

silicosos (tipo 

“oryzoide”) 

ausentes presentes ausentes ausentes presentes 

Número de colunas de 

corpos silicosos 
2 3 1 2 1 

Células intercostais 

formando faixas 

sobrepostas 

ausentes presentes presentes ausentes ausentes 
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Tabela 3. Análise comparativa da anatomia foliar de Luziola Juss. 
Caracteres/Táxons L. bahiensis L. fragilis L. peruviana L. spruceana L. subintegra 

Sulco adaxial ausente presente presente ausente ausente 

Dimorfismo de 

bordo 
ausente presente ausente ausente ausente 

Estômatos dispostos 

abaixo do nível da 

epiderme 

presente ausente ausente ausente ausente 

Composição da 

coluna central de 

feixes da nervura 

mediana 

3 feixes 2 feixes 2 feixes 3 feixes 5 feixes 

Feixes vasculares 

opostos a coluna 

central da nervura 

mediana 

1 (solitário) ausentes ausentes 2 pares 3 pares 

Compartilhamento 

de bainha 

parenquimática na 

nervura mediana 

ausente presente presente ausente presente 

Células aclorofiladas 

na nervura mediana 
4-5 camadas ausentes ausentes 3-4 camadas 4-5 camadas 

Disposição radiada 

das células da 

nervura mediana 

ausente presente ausente ausente ausente 

Lacunas aeríferas 

opostas à coluna 

central na nervura 

mediana 

1 par ausentes ausentes 1 (solitário) 2 pares 

Disposição radiada 

das células do 

parênquima 

ausente presente presente presente presente 
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Tabela 3. Análise comparativa da anatomia foliar de Luziola Juss. (cont.) 
Caracteres/Táxons L. bahiensis L. fragilis L. peruviana L. spruceana L. subintegra 

Células fusóides ausentes ausentes ausentes presentes presentes 

Extensão de bainha 

esclerenquimática no 

feixe vascular de 

primeira ordem 

abaxial abaxial abaxial 
adaxial e 

abaxial 
abaxial 

Feixe vascular de 

segunda ordem 

oposto ao feixe de 

primeira ordem 

ausente ausente ausente presente presente 
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FIGURAS

 

 

 

 

FIG. 1. Microscopia eletrônica de varredura da superfície foliar. A. Epiderme adaxial de Luziola 

bahiensis. B. Epiderme abaxial de Luziola bahiensis. C. Epiderme adaxial de Luziola fragilis. D. 

Epiderme abaxial de Luziola fragilis. E. Epiderme adaxial de Luziola peruviana. F. Epiderme 

abaxial de Luziola peruviana. Células buliformes (Cb), corpo silicoso (Cs), prickles (Pr), e tricoma 

unicelulare (Tu). 
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FIG. 2. Microscopia eletrônica de varredura da superfície foliar. A. Epiderme adaxial de Luziola 

spruceana. B. Epiderme adaxial de Luziola subintegra. C. Epiderme adaxial de Luziola subintegra. 

D. Epiderme abaxial de Luziola subintegra. E. Epiderme adaxial de Luziola bahiensis evidenciando 

papilas e ceras epicuticulares. F. Epiderme abaxial de Luziola fragilis evidenciando estômato e 

prickles. Ceras epicutilares (C), corpo silicoso (Cs), estômato (Es), papila (P), prickles (Pr), e 

tricoma unicelular (Tu). 
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FIG. 3. Microscopia eletrônica de varredura do bordo foliar. A. Luziola bahiensis. B e C. Luziola 

fragilis evidenciando o dimorfismo entre os bordos. D. Luziola peruviana. E. Luziola spruceana. F. 

Luziola subintegra. G. Epiderme adaxial de Luziola fragilis evidenciando tricomas unicelulares e 

projeções epidérmicas e, em detalhe corpo silicoso. H. Complexo estomático em Luziola peruviana. 

I.  Tricoma unicelular com projeções epidérmicas. Complexo estomático (Ce), projeção epidérmica 

(Pe), prickles (Pr), e tricoma unicelular (Tu). 
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FIG. 4. Microscopia eletrônica de varredura da superfície foliar após incineração em forno mufla. 

A. Corpos silicosos de Luziola subintegra. B e C. Epiderme silicificada, corpo silicoso e tricomas 

silicificados de Luziola fragilis. D. Estômato com células subsidiárias silicificadas de Luziola 

subintegra. Corpo silicoso (Cs), estômato (Es), e tricoma unicelular (Tu). 
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FIG. 5. Microscopia eletrônica de varredura dos elementos epidérmicos após incineração em forno 

mufla. A. Prickles de Luziola bahiensis. B. Prickles de Luziola peruviana. C. Tricoma unicelular de 

Luziola subintegra. D. Material silicificado e, em detalhe corpo silicoso de Luziola spruceana. E. 

Prickles de Luziola peruviana. F. Tricoma unicelular de Luziola spruceana. G. Corpo silicoso em 

Luziola bahiensis. H. Corpo silicoso em Luziola fragilis. I. Corpo silicoso em Luziola peruviana. J. 

Corpo silicoso em Luziola spruceana. K. Corpo silicoso em Luziola subintegra. Prickles (Pr), e 

tricoma unicelular (Tu). 
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FIG. 6. Secções transversais da lâmina foliar. A. Aspecto geral da lâmina foliar de Luziola 

bahiensis. B. Detalhe do mesofilo de Luziola bahiensis. C. Aspecto geral da lâmina foliar de 

Luziola fragilis. D. Detalhe da nervura mediana de Luziola fragilis. E. Aspecto geral da lâmina 

foliar de Luziola peruviana. F. Detalhe da nervura mediana de Luziola peruviana. Aerênquima 

(Ae), e tricoma unicelular (Tu). Setas largas = nervura mediana. Setas estreitas = sulcos 

epidérmicos. 
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FIG. 7. Secções transversais e longitudinais da lâmina foliar. A. Detalhe da nervura mediana de 

Luziola spruceana. B. Aspecto geral do mesofilo de Luziola spruceana. C. Detalhe da nervura 

mediana de Luziola subintegra. D. Aspecto geral da lâmina foliar de Luziola subintegra. E. Parte do 

feixe vascular e mesofilo de Luziola spruceana. F. Células fusóides de Luziola spruceana. G. 

Células fusóides de Luziola subintegra. Aerênquima (Ae), bainha mestomática (Be), bainha 

parenquimática (Bp), diafragmas (D), floema (F), metaxilema (Mx), prickles (Pr), tricoma 

unicelular (Tu). 
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FIG. 8. Secções transversais da lâmina foliar. A e B. Detalhe do feixe vascular de vascular de 

primeira ordem de Luziola bahiensis. C. Detalhe do feixe vascular de primeira ordem de Luziola 

fragilis. D. Detalhe do feixe vascular de primeira ordem de Luziola peruviana. E e F. Detalhe do 

feixe vascular de primeira ordem de Luziola spruceana. G. Detalhe do feixe vascular de segunda 

ordem de Luziola spruceana. H e I.  Detalhe do feixe vascular de primeira ordem de Luziola 

subintegra. J. Detalhe do feixe vascular de segunda ordem de Luziola subintegra. Bainha 

parenquimática (Bp), células fusóides (Cf), e parênquima paliçádico (Pp). Setas = corpo silicoso. 
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FIG. 9. Secções transversais da lâmina foliar evidenciando células bulifomes e câmaras 

subestomáticas. A. Luziola bahiensis. B. Luziola fragilis. C. Luziola pervuviana. D. Luziola 

spruceana. E. Luziola subintegra. Células buliformes (Cb). Cabeça de seta = câmara subestomática. 
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FIG. 10. Esquemas de secções transversais do bordo foliar. A. Luziola bahiensis. B e C. Luziola 

fragilis evidenciando o dimorfismo entre bordos. D. Luziola pervuviana. E. Luziola spruceana. F. 

Luziola subintegra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para Oryza foi observado que as espécies possuem plasticidade no desenvolvimento da raiz, 

caules e folhas em resposta às variações na disponibilidade hídrica: espessura das paredes 

epidérmicas, lignificação do cilindro central da raiz e dos feixes vasculares e, formação de 

aerênquimas. As características morfoanatômicas observadas corroboram estudos para outras 

espécies de gramíneas sob as mesmas condições hídricas.  

A superfície foliar e anatomia das espécies de Luziola são caráteres consistentes para separar 

as espécies avaliadas, o que configura heterogeneidade para o gênero. O arranjo e composição dos 

corpos silicosos e localização dos prickles, bem como os caracteres anatômicos, como a inserção 

dos estômatos na epiderme, composição e arranjo dos feixes vasculares e tecido parenquimático na 

região da nervura mediana.  

A presença de células fusóides em Luziola spruceana Benth ex Döll e L. subintegra Swallen 

e em Oryza latifolia Desv. é marcante caráter anatômico a ser considerado na delimitação das 

espécies dos respectivos gêneros, contudo estudos que envolvam maior número de representantes 

de Ehrhartoideae com o objetivo de avaliar a ocorrência de células fusóides dentro da subfamília 

são necessários, a fim de subsidiar compreensões quanto a evolução deste caráter no clado BEP 

(Bambusoideae-Ehrhartoideae-Pooideae). 

  


