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Análise da arquitetura e padrões de 
nervação foliar de cinco espécies da 

família Myrtaceae Juss.

Myllena Lourenço dos SANTOS
Plauto Simão DE-CARVALHO

Sabrina do Couto de MIRANDA

Introdução

A família Myrtaceae é uma das dez mais abundantes em 
espécies entre as angiospermas do mundo (VIEIRA, 2010). Possui 
5.790 nomes de espécies aceitos atualmente e está dividida em 145 
gêneros (THE PLANT LIST, 2013).

A origem desta família é supostamente de Gondwana, assim 
como a maioria das espécies da ordem Myrtales, com diversificação 
na Australásia, a cerca de 70 ou 80 milhões de anos no final do período 
Cretáceo (SYTSMA et al., 2004; BERGER et al., 2016). Atualmente é 
considerada a família mais representativa da ordem Myrtales e está 
difundida principalmente no hemisfério sul, concentrada na região 
Neotropical e na Austrália, e raramente nos trópicos da Australásia e 
na África (SYTSMA et al., 2004).

Foi tradicionalmente dividida em duas subfamílias pelos 
taxonomistas: Myrtoideae e Leptospermoideae (BERRY, 1915). 
Entretanto, Wilson et al. (2005) reorganizaram a família e 
estabeleceram as subfamílias Myrtoideae (15 tribos) e Psiloxyloideae 
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(2 tribos). No Brasil, há ocorrência apenas da tribo Myrteae 
(subfamília Myrtoideae), e mesmo assim é uma das principais 
famílias que compõe sua flora, com aproximadamente 1.200 espécies 
e 25 gêneros (COSTA, 2009).

As espécies que constituem a família Myrtaceae são árvores, 
arbustos ou arvoretas; com folhas simples, opostas ou alternas, 
coriáceas, sem espículas, margem inteira, e geralmente com cavidades 
secretoras (glândulas) com essências aromáticas; inflorescências 
axilares ou terminais; flores actinomorfas, hermafroditas, na maioria 
das vezes de coloração branca, raramente avermelhada ou rosa, 
podendo ser tetrâmeras ou pentâmeras, com estames numerosos 
e anteras com deiscência longitudinal e ovário ínfero; fruto baga, 
cápsula ou drupa, com uma ou mais sementes (GEMTCHÚJNICOV, 
1976; KAWASAKI, 1989; LANDRUM; KAWASAKI, 1997).

Espécies da família Myrtaceae dispõem de características 
morfo-foliares que nos permitem diferenciá-las de outras famílias, 
tais como: presença de veias secundárias paralelas entre si, veias 
terciárias quase paralelas à nervura central e base da folha, entre outras 
características (GONZÁLEZ, 2011). Além disso, Cardoso e Sajo (2006) 
relatam que o padrão de nervação secundária mais frequentemente 
encontrado é o misto camptódromo-broquidódromo, caracterizado 
por terminações das nervuras secundárias que se anastomosam entre 
si formando arcos próximos ao bordo.

As folhas são um dos órgãos vegetais mais adaptáveis ambiental-
mente (CASTRO-FERNANDES et al., 2013). O estudo da sua arquite-
tura trata-se de uma abordagem relativamente recente e o seu uso em 
famílias taxonomicamente complexas, como Myrtaceae, pode auxiliar 
na descrição desses grupos (DE-CARVALHO, 2008). Hickey (1973) 
conceitua arquitetura foliar como conjunto de formas e elementos pre-
sentes externamente nas folhas, tais como: padrão de venação, confi-
guração marginal, forma das folhas e posição glandular.
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Segundo De-Carvalho (2008) devido a grande representati-
vidade da família Myrtaceae, a investigação taxonômica de suas es-
pécies ampara estudos ecológicos e fitossociológicos, devido ao for-
necimento de instrumentos de identificação, material comparativo 
verídico e possibilidade de descoberta de novas espécies. Além disso, 
estudos morfoanatômicos nesse grupo têm demonstrado a utilidade 
dos padrões de nervação foliar na determinação de material estéril 
(JOLOCHIN, 2014).

São muitos os termos botânicos utilizados na descrição 
de aspectos específicos das folhas, fato atribuído à influência de 
sistematas renomados como Linnaeus e outros, mas infelizmente 
muitos desses termos possuem significado ambíguo e até mesmo 
impreciso (HICKEY, 1973), o que enfatiza a necessidade de novos 
estudos sobre descrições de estruturas botânicas.

Neste contexto, foi feito um estudo descritivo da arquitetura e 
dos padrões de nervação foliar de cinco espécies da família Myrtaceae, 
de diferentes gêneros da tribo Myrteae, com o intuito de elucidar 
informações acerca da arquitetura foliar desse grupo, contribuir 
para o seu conhecimento morfológico, e possibilitar a construção de 
chaves de identificação botânica por meio dos dados obtidos.

Materiais e Métodos

Os materiais e métodos desse trabalho se dividem em três 
partes. Na primeira temos a identificação das espécies utilizadas, na 
segunda temos a descrição do processo, enquanto na terceira parte 
são definidos os termos utilizados na descrição das características 
encontradas.
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Amostragem

O material analisado foi proveniente de exsicatas de exemplares 
da família Myrtaceae depositadas no herbário da Universidade de 
Brasília (UB). As espécies estudadas, seus respectivos coletores/nº de 
coleta e locais de distribuição são: Accara elegans (DC.) Landrum / 
Faria et al. 2417 (UB) - única espécie que compõe o gênero Accara, 
endêmico do Brasil de ocorrência apenas no estado de Minas Gerais, 
sob domínio dos biomas Cerrado e Mata Atlântica; Blepharocalyx 
salicifolius (Kunth) O. Berg - possui ampla distribuição na América 
do Sul, sendo que no Brasil esta espécie ocorre na Bahia e em todos os 
estados das regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul, nos biomas Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pampa; Calyptranthes grammica (Spreng.) 
D. Legrand / Faria et al. 2426 (UB) - espécie endêmica do Brasil 
de ocorrência em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 
especificadamente no bioma Mata Atlântica; Myrcia multiflora 
(Lam.) DC. / Faria et al. 2436 (UB) - não é endêmica do Brasil, 
porém pode ser encontrada no Acre, Amazonas, Pará, Bahia, Rio 
Grande do Norte e em todos os estados das regiões Centro-oeste, 
Sul e Sudeste; Psidium myrtoides O. Berg / Faria et al. 2433 e 2439 
(UB) – espécie endêmica do Brasil de ocorrência na Bahia, Ceará, 
Maranhão, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul e em todos os 
estados do Sudeste (DE-CARVALHO, 2013; SOBRAL et al., 2015). 

Diafanização

Para a análise das estruturas foi utilizado o método de 
diafanização, que segundo Obermüller et al. (2011) consiste em tratar a 
amostra biológica desejada de modo que ela fique semitransparente, o 
que tem sido frequentemente usado em estudos de venação, epidermes 
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e estruturas reprodutoras. Foram diafanizadas de duas a quatro folhas 
de cada espécie, seguindo a metodologia de Shobe e Lersten (1967), 
adaptada por Fernandes (2007) e De-Carvalho (2008).

Primeiramente, foi removido o excesso de cera nas folhas 
herborizadas por meio da utilização de esponja, água destilada e 
detergente. Em seguida as folhas foram fervidas e reidratadas em água 
destilada por 4 horas. Posteriormente, foram imersas em solução de 
hidróxido de sódio (NaOH) a 20%, por 24h. As amostras foram lavadas 
em água destilada até a remoção dos pigmentos e logo após levadas a 
solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a 20%, até a clarificação total, 
o que demorou aproximadamente 4 horas. Em seguida as folhas foram 
lavadas em água destilada e desidratadas em série etanólica crescente 
de 70, 80, 90 e 100%, por uma hora em cada concentração. 

Após serem diafanizadas, as amostradas foram coradas com 
Safranina 1%, cujo excesso de corante foi removido com álcool 
100%. Foi feito tratamento com xilol-etanol na proporção 1:1, e 
fixação do pigmento com xilol puro. As folhas foram montadas entre 
placas de vidro de 4 e 6 mm de espessura, utilizando-se verniz vitral 
incolor (PAIVA et al., 2006) como meio de montagem e então foram 
observadas com auxílio de lupa, microscópio e fotografadas com 
câmera digital de 8 MP. 

Terminologia utilizada

Para a descrição das estruturas analisadas nas amostras 
diafanizadas foram usadas as definições de Hickey (1973), Ellis et 
al. (2009) e Silva Júnior (2012). Folha: apêndice lateral responsável 
pela fotossíntese. Indumento: revestimento superficial dos órgãos 
vegetais, incluindo ceras, escamas e pêlos. É chamado glabro quando 
é desprovido de escamas ou pêlos. Nanofilo: folha cujo tamanho 
apresenta entre 25-225 mm2; Microfilo: folha cujo tamanho apresenta 
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entre 225-2025 mm2. Nervura média ou primária: veia principal e de 
maior calibre, geralmente ocorre apenas uma por folha e se encontram 
na porção mediana desta; podem ser planas, sulcadas ou salientes. 
Nervuras secundárias: nervuras que correm a partir da nervura 
principal em direção ao bordo da folha. Venação broquidódroma: veias 
secundárias que se unem formando arcos sem chegar ao bordo da 
folha, aos arcos formados dá-se o nome de nervura coletora. Ângulo 
de divergência: ângulo formado pelas nervuras secundárias em relação 
à primária. Nervuras intersecundárias: que tem curso similar às veias 
secundárias, mas de calibre intermediário entre as 2as e as 3as; são 
chamadas admediais quando se orientam do bordo para a nervura 
média, e são exmediais quando se comportam de forma oposta. Nervura 
intramarginal: corre paralela a margem das folhas, e se localizam entre 
a nervura coletora e a última-marginal; podem estar ausentes ou 
presentes. Nervura última-marginal: configuração da mais alta ordem 
de veias na margem; podem ser: ausentes, incompletas (quando não se 
fecham), em arcos, ou fimbriais (calibre semelhante as secundárias). 
Nervuras terciárias: tem calibre menor do que as 1as e as 2as; podem 
ser: alterna percorrente - quando atravessam as secundárias adjacentes 
formando abrupta descontinuidade angular; reticulada aleatória - 
quando formam ângulos variados de anastomose; articular ortogonal 
– quando formam ângulos de anastomose predominantemente certos; 
ramificado admedial - quando a ramificação é voltada para o eixo 
da folha. Vênulas: menor e mais fina unidade de veias; podem estar 
ausentes, e quando presentes podem ser simples ou ramificadas. 

Resultados

Foram feitos estudos dos padrões de nervação e da arquitetura 
foliar de cinco espécies, cujos resultados estão apresentados na tabela 
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1 e subsidiaram a construção da chave de identificação contida no final 
dos resultados. Porém, foi notório que folhas de indivíduos diferentes 
da espécie B. salicifolius apresentaram padrões morfológicos muito 
distintos, por isso, foi decidido caracterizá-las de forma separada, 
denominando-as de B. salicifolius 1 (Fig. 17-20) e 2 (Fig. 21-24).

Com base no estudo desenvolvido foi possível perceber três 
padrões distintos de formatos de folhas, sendo a forma elíptica (C. 
grammica – Fig. 2, M. multiflora – Fig. 6, P. myrtoides – Fig. 10 e B. 
salicifolius 1 – Fig. 22) predominante, seguida pelas formas ovada (B. 
salicifolius 2 – Fig. 18) e obovada (A. elegans – Fig. 14). Quanto ao 
ápice, o formato agudo foi observado em todas as espécies, exceto 
em C. grammica em que foi observado o formato obtuso. Quanto a 
base, foram observados os formatos agudo (A. elegans, C. grammica, 
B. salicifolius 1), cuneiforme (M. multiflora), obtuso (P. myrtoides) e 
arredondada (B. salicifolius 2).

As espécies analisadas apresentam folhas adultas cujo tamanho 
variam entre nanofilo (B. salicifolius 1 – Fig. 22, C. grammica – Fig. 
2, e A. elegans – Fig. 14) e microfilo (B. salicifolius 2 – Fig. 18, P. 
myrtoides – Fig. 10, e M. multiflora – Fig. 6).

Todas as espécies apresentaram indumento glabro em ambas 
faces das folhas. Na face adaxial, as espécies B. salicifolius 2, P. 
myrtoides, C. grammica e A. elegans apresentam nervura primária 
sulcada, enquanto que B. salicifolius 1 apresenta nervura saliente e 
M. multiflora apresenta nervura plana. Na face abaxial, por sua vez, 
todas apresentam nervura primaria saliente.

Todas as espécies apresentaram o padrão de venação secundária 
broquidódromo. Quanto a saliência da nervura secundária, na face 
adaxial, B. salicifolius 2, A. elegans e B. salicifolius 1 apresentam 
nervura saliente, enquanto que as demais espécies apresentaram 
nervura plana. Na face abaxial, todas apresentam nervura saliente, 



- 72 -

exceto C. grammica e A. elegans que apresentam nervura secundária 
plana. A contagem dos pares de nervuras secundárias nos permitiu 
encontrar quantidades que variam entre 10 e 15 pares de nervuras 
para a maioria das espécies (Figs 2, 6, 10, 14 e 22), enquanto que 
B. salicifolius 2 apresentou entre 16 e 20 pares (Fig. 18). No que se 
refere ao ângulo de divergência, entre as nervuras secundárias e as 
primárias, evidenciaram variação entre 46 e 75º em todas as espécies, 
exceto para A. elegans, cujo ângulo varia entre 30 e 45º.

Todas as espécies apresentaram nervuras intersecundárias 
admediais, e não apresentaram nervura intramarginal. A nervura 
última-marginal das espécies B. salicifolius 1 e A. elegans apresentaram 
fechamento incompleto (Figs. 23 e 16 respectivamente), enquanto que as 
demais espécies apresentaram fechamento em arcos (Figs. 3, 7, 11 e 19).

Em relação aos padrões de nervuras terciárias, a maioria das 
espécies apresentou o padrão alterna percorrente associado ou não 
a outro padrão. B. salicifolius 1 e 2 apresentaram os padrões alterna 
percorrente e articular ortogonal; M. multiflora e C. grammica 
apresentaram o padrão reticulada aleatória, sendo que a segunda 
espécie também apresentou o padrão alterna percorrente; enquanto 
que P. myrtoides e A. elegans apresentaram padrões isolados, sendo 
ramificada admedial e alterna percorrente, respectivamente.

O padrão de vênula ramifica foi predominante em todas as 
espécies (Figs. 4, 8, 12, 20 e 24), enquanto que a espécie A. elegans 
apresentam os padrões simples e raramente ramificada (Fig. 15). O 
padrão de nervura coletora truncado foi predominante, entretanto 
apenas P. myrtoides apresentou padrão arredondado. A distância 
dessa nervura em relação ao bordo foi menor que 1mm nas espécies 
B. salicifolius 1, C. grammica e A. elegans, e entre 1 e 2 mm nas outras 
espécies. Todas as espécies estudadas apresentam glândulas, e estas 
são de aparência translúcida.
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Chave de identificação

1. Tamanho nanofilo
2. Ângulo de divergência de 46º-75º e vênulas simples (raro 
ramificada) .................................................................................A. elegans
2. Ângulo de divergência de 30º-45º e vênulas ramificadas 
3. Nervura última-marginal incompleta........................ B. salicifolius 1
3. Nervura última-marginal em arcos ................................. C. grammica
1. Tamanho microfilo
4. Nervura coletora arredondada.........................................P. myrtoides
4. Nervura coletora truncada 
5. De 10 a 15 pares de nervuras secundárias.....................M. multiflora
5. De 16 a 20 pares de nervuras secundárias ................. B. salicifolius 2

Tabela 1. Características da arquitetura foliar e dos padrões de 
nervação das cinco espécies de Myrtaceae estudadas. Onde: Nerv. = 
nervura; Broq = broquidódromo; Nerv. 3º: 1 = alterna percorrente; 
2 = articular ortogonal; 3 = ramificada admedial; 4 = reticulada 
aleatória.

Caráter/Espécie B. salicifolius 1 B. salicifolius 2 P. myrtoides M. multiflora C. grammica A. elegans
Hábito arbusto árvore árvore arvoreta arbusto arbusto

Folha

Forma elíptica ovada elíptica elíptica elíptica obovada
Tamanho nanofilo microfilo microfilo microfilo nanofilo nanofilo
Ápice agudo agudo agudo agudo obtuso agudo
Base aguda arredondada obtusa cuneiforme aguda aguda
Indumento glabra glabra glabra glabra glabra glabra

Nerv. 1a

 saliência
Adaxial saliente sulcada sulcada plana sulcada sulcada
Abaxial saliente saliente saliente saliente saliente saliente

Nerv. 2a

Nº de pares 10-15 16-20 10-15 10-15 10-15 10-15
Saliência adaxial saliente saliente plana plana plana saliente
Saliência abaxial saliente saliente saliente saliente plana plana
Padrão de venação broq. broq. broq. broq. broq. broq.
Ângulo de divergência 30º-45º 30º-45º 30º-45º 30º-45º 30º-45º 46º-75º
Nerv. intersecundária admedial admedial admedial admedial admedial admedial
Nerv.intramarginal ausente ausente ausente ausente ausente ausente
Nerv. última-marginal incompleta arcos arcos arcos arcos incompleta
Nerv. 3a 1 / 2 1 / 2 3 4 1 / 4 1
Vênula ramificada ramificada ramificada ramificada ramificada simples/ ramificada

Nerv. 
coletora

Tipo truncada truncada arredondada truncada truncada truncada
Distância do bordo (mm) <1mm 1- 2mm 1- 2mm 1- 2mm <1mm <1mm
Glândula translúcida translúcida translúcida translúcida translúcida translúcida
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Figuras 1-12. 1-4 = C. grammica: 1) ramo, 2) folha adulta, 3) nerv. 
última-marginal (10x), 4) aréolas e vênulas ramificadas (10x). 5-8 = M. 
multiflora: 5) ramo, 6) folha adulta, 7) nerv. última-marginal (4x), 8) 
aréolas e vênulas ramificadas (4x). 9-12 = P. myrtoides: 9) ramo, 10) folha 
adulta, 11) nerv. última-marginal em arcos (4x), 12) aréolas e vênulas 
ramificadas (4x). Barra simples: 1cm; barra dupla: 5cm; setas: glândulas.
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Figuras 13-24. 13-16 = A. elegans: 13) ramo, 14) folha adulta, 15) aréolas 
e vênulas simples (raro ramificado) (4x), 16) nerv, última-marginal 
incompleta (10x). 17-20 = B. salicifolius 2: 17) ramo, 18) folha adulta, 
19) nerv. última-marginal arcos (10x), 20) aréolas e vênulas ramificadas 
(10x). 21-24 = B. salicifolius 1: 21) ramo, 22) folha adulta, 23) nerv. 
última-marginal incompleta (10x), 24) aréolas e vênulas ramificadas 
(10x). Barra simples: 1cm; barra dupla: 5cm; setas: glândulas.
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Discussão

O padrão de nervuras secundárias broquidódromo é 
encontrando na maioria das espécies de Myrtaceae, fato corroborado 
neste estudo, bem como por Cardoso e Sajo (2006) De-Carvalho 
(2008) e González (2011).

Nenhuma das espécies estudadas apresentou nervura 
intramarginal. Cardoso e Sajo (2006), por sua vez, ao estudar espécies 
das três subtribos de Myrteae não encontraram tal característica 
nas espécies da subtribo Myrtinae, dessa subtribo estudamos três 
espécies A. elegans, B. salicifolius e P. myrtoides. Tanto Cadoso e Sajo 
(2006) como De-Carvalho (2008) apontam que essa característica é 
pouco frequente em representantes de Myrtaceae.

O padrão de nervura última-marginal em arcos também foi o mais 
frequentemente encontrado por Cardoso e Sajo (2006). Esses autores 
defendem que o padrão articular ortogonal de nervuras terciárias seja 
restrito a algumas espécies da subtribo Myrtinae. Coincidentemente, 
neste trabalho, essa característica foi observada apenas nas espécies B. 
salicifoilus, representantes da subtribo mencionada.

Das espécies aqui estudas, duas (A. elegans e B. salicifolius) 
também foram analisadas por Cardoso e Sajo (2006). Os resultados 
encontrados corroboram esses autores, exceto quanto a nervura 
terciária. Para ambas eles descreveram os padrões percorrente e 
ramificado admedial, entretanto, caracterizamos A. elegans como 
alterna percorrente e as B. salicifolius como alterna percorrente e 
articular ortogonal. Todavia, esses autores avaliaram apenas padrão 
secundário de nervação, nervação última-marginal, nervação 
intramarginal e nervação terciária, o que caracteriza o presente 
trabalho como mais completo, pois analisaram essas mesmas 
características e outras mais. 
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Considerações Finais

Podemos perceber que o processo de diafanização é uma 
importante ferramenta para a caracterização dos padrões de nervação 
de espécies botânicas. As espécies estudadas apresentaram muitas 
semelhanças e diferenças, as quais não poderiam ser tão facilmente 
detectadas se não fosse este processo. Dentre elas destaca-se a 
ausência de nervura intramarginal, padrão de nervuras secundárias 
do tipo broquidódromo e a presença de nervuras intersecundárias 
do tipo admedial em todos os exemplares estudados. 

O método se mostrou eficiente para auxiliar na descrição de 
caracteres foliares das espécies propostas, e não apresenta restrições 
quanto a sua expansão para outras espécies ou grupos inteiros. Além 
da eficiência na descrição de caracteres morfo-foliares, esse método 
se destaca por sua rapidez e baixo custo. 
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