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Introdução

Os estudos anatômicos paulatinamente vêm 
tornando-se complemento às informações sobre os 
fatores que interferem na qualidade das forrageiras, 
visto que nem sempre a análise química e a 
digestibilidade explicam todas as variações no consumo 
das forrageiras. A quantificação dos tecidos presentes 
nas forrageiras pode auxiliar também a compreender 
melhor a qualidade nutricional da forragem [2]. O 
consumo pode diminuir com o incremento da 
maturidade da planta, pela redução da qualidade 
nutricional de seus tecidos.

Atualmente, a anatomia vegetal quantitativa tem se 
constituído em uma ferramenta complementar, pois 
indicadores gerados pela técnica permitem tanto a 
comparação de espécies ou cultivares, como o 
acompanhamento do envelhecimento dos tecidos com a 
maturidade da planta. No Brasil, alguns estudos 
comprovaram a ocorrência da associação entre 
anatomia e qualidade das forrageiras [10, 11, 3]. 

A relação entre a anatomia da folha e do colmo, 
medida pela proporção de tecidos, e a composição 
química da forrageira tem despertado interesse dos 
pesquisadores. A proporção de tecidos é mais 
comumente medida como a área relativa em seções 
transversais das frações da planta. Segundo Wilson et 
al [12], devido ao arranjo paralelo longitudinal das 
principais estruturas de tecidos, essas medidas 
aproximam-se bem do volume de cada tipo de tecido, 
exceto para folhas de leguminosas, em função de sua 
venação reticulada.

O capim-de-raiz (Chloris orthonoton, Doell) é uma 
gramínea nativa do semi-árido nordestino que ocorre 
em associação com outras espécies no agreste e sertão 
de Pernambuco. Além de ser resistente à seca, pode 
apresentar limitação quanto à viabilidade das sementes 
[5]. É utilizado para fenação na estação seca, alem de 
muitas vezes ser consumida pelos animais no estádio 
vegetativo avançado, no inicio da época seca.

Este trabalho objetivou caracterizar 
anatomicamente o feno de folhas de capim de raiz.

Material e métodos

O capim de raiz foi coletado no dia 02 de 
Outubro de 2008 em São Caetano, Agreste – PE.  O 
material coletado apresentava estádio de maturação 
avançado, sendo fenado e em seguida retiradas 
amostras de folhas para caracterização anatômica 
realizada no laboratório de Nutrição Animal da 
Univesidade Federal Rural de Pernambuco. O preparo 
das lâminas histológicas para microscopia de luz 
consistiu na fixação do material em FAA 50% (90% de 
etanol, 5% de formaldeído e 5% de ácido acético 
glacial; 18:1:1 v/v), na desidratação em série alcoólica 
progressiva (álcool etílico-butílico) [7], inclusão e  
emblocamento em paraplast. 

Após emblocadas, as amostras ficaram 
acondicionadas por três horas em um freezer 
objetivando dar mais resistência. Em seguida as 
mesmas foram cortadas com espessura de 
aproximadamente 7mm em forma de fitas e postos em 
lâminas histológicas, submetidas a uma lavagem com 
álcool a 45º, com o auxilio de banho-maria 65ºC. Após 
secas, foram lavadas com adesivo visando uma melhor 
aderência dos cortes nas lâminas. O adesivo é uma 
solução de Polly-Lysin mais água destilada na 
proporção de 1:9, respectivamente. A remoção do 
paraplast impregnado nos cortes e a coloração do 
material foram realizadas conforme protocolo 
recomendado por Hagquist [6] e a montagem foi feita 
em Entelan®.

Os cortes foram realizados utilizando-se um 
micrótomo rotatório e as imagens obtidas a partir do 
microscópio OLYMPUS BX41, com câmera digital 
acoplada ao microscópio para obtenção das imagens. 
As medidas de proporção de tecidos (% na seção 
transversal) foram realizadas nas lâminas 
microscópicas utilizando-se o programa computacional 
SIGMA SCAN PRO 5.

Nos cortes histológicos, foram mensuradas cinco 
áreas: floema (FLO), xilema (XIL), esclerênquima 
(ESC), epidermes abaxial (EPI) e adaxial (EPS) e, por 
diferença, estimou-se a proporção  do mesofilo (MES). 



A visualização das partes lignificadas dos tecidos 
foi realizada por meio da coloração quádrupla triarca 
[6] com o objetivo de aumentar o contraste na 
coloração dos tecidos,decorrente de sua constituição, 
de modo que cada tecido ou estrutura foi colorido com 
um corante específico. A coloração vermelha, obtida 
pela reação positiva da safranina detectou a presença de 
compostos fenólicos como lignina [8].

Resultados

A proporção mesofílica observadas nas folhas de 
capim de raiz pode ser considerada elevada, com 
valores médios de 66,72% (Tabela 1). Black [4] 
trabalhando com gramíneas C4, observaram valores 
menores que 45% para proporção do mesofilo. 

Células de esclerênquima representaram 7,88% da 
seção foliar. Vincent [10] relata a importância maior da 
descrição qualitativa dos tecidos do que a proporção de 
tecidos. Vale ressaltar a extrema importância do 
esclerênquima para o crescimento das laminas foliares 
eretas em ambiente secos, como do Agreste e Sertão. 

As células que compõem o floema apresentaram  
média de 2,95%. Estas células tornam-se pouco 
acessível devido a sua localização, pois diferente das 
C3, as C4 podem apresentar compostos fenólicos que 
interferem negativamente na degradabilidade. 
Entretanto, o floema por estar em pequena proporção 
em torno de aproximadamente 2%, torna-se pouco 
significativo.

As células do xilema apresentaram valores bastantes 
variáveis, com média de 14,24%. Este tecido está 
freqüentemente associado à fração lentamente 
digestível e ao teor de fibra da forrageira [1,11] (Figura 
1). Comparando-se as regiões das plantas, verifica-se 
que no limbo há maior proporção destes tecidos na 
região superior da amostra. Resultados semelhantes 
foram relatados por Wilson [13] e Rodella et al [9], 
trabalhando com mensurações dos tecidos da região da 
quilha de B. mutica e B. brizantha, em três níveis de 
inserção.

A epiderme apresentou valores de 8,18%. Vale 
ressaltar que segundo Wilson et al [12] em gramíneas 
ocorre associado a epiderme a presença de estrutura 
gider e do tipo T, tais estruturas proporcionam 
resistência e dificuldade de degradação.

Conclusão 

   A elevada quantidade de lignina, principalmente 
no xilema de folhas de capim de raiz, esta associada à 
idade avançada do material em estudo.
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Figura 1. Presença da lignina (vermelho) nos feixes vasculares de amostras de folhas de feno de capim de raiz.

Tabela 1. Estatística descritiva das proporções dos tecidos de folhas de feno de capim de raiz.

Tecidos Média Desvio Padrão Intervalo de Confiança

Floema 2,96 2,56 1,67

Xilema 14,26 11,22 7,34

Esclerênquima 7,88 5,81 3,79

Epiderme 8,18 5,69 3,71

Mesofilo 66,72 23,79 15,54




