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Introdução

Olyra latifolia L. (Poaceae) é um “bambu herbáceo” 
originário do nordeste mexicano, pertence à subfamília
Bambusoideae, tribo Olyreae [1,2]. No Brasil, esta 
espécie ocorre preferencialmente no sul, onde é 
popularmente conhecida como bambuzinho ou capim 
[3].

A intolerância à sombra apresentada por Olyra 
latifolia induz o seu estabelecimento em florestas 
abertas e clareiras e/ou bordas de florestas densas [4].
Nestes ambientes, esta espécie auxilia na proteção do 
solo e serve de alimento para alguns animais. Suas 
folhas, colmos, raízes e sementes tem inúmeras 
aplicações na medicina popular, com eficácia atribuída 
à ação antibacteriana [3].

A taxonomia das gramíneas está fundamentada,
principalmente, em caracteres morfológicos das 
espiguetas e inflorescências. Na ausência desse 
material, diferenças na anatomia foliar têm se mostrado 
úteis na definição de grupos, especialmente 
subfamílias, onde vários caracteres são constantes e 
diagnósticos [5].

Soderstrom & Ellis [6] apontam que os caracteres 
anatômicos facilitam a distinção de Bambusoideae do 
restante das gramíneas, porém a identificação de 
gêneros e espécies deste grupo apresenta dificuldades 
taxonômicas. Sendo assim, este trabalho contribui para 
o conhecimento morfoanatômico foliar de Olyra 
latifolia, visando fornecer subsídios à sua correta 
identificação.

Material e Métodos

Foram coletadas folhas maduras de Olyra latifolia de 
indivíduos ocorrentes naturalmente no fragmento de 
Mata Atlântica pertencente ao Parque Zoobotânico de 
Dois Irmãos, em Recife, Pernambuco. Foram 
consideradas folhas maduras aquelas com lâmina 
completamente expandida em relação às demais e 
localizadas no quinto nó, a partir da extremidade do 
ramo.

A identificação botânica foi realizada com auxílio de 
especialista.

As amostras foram fixadas em FAA 50 [7], 
posteriormente seccionadas transversalmente, à mão 
livre, na porção mediana da nervura foliar, coradas com 
safranina e azul de astra e montadas em glicerina 
aquosa 50%.

Para análise epidérmica, em vista frontal, foram 
obtidos fragmentos de ambas as superfícies da 
epiderme, os quais, após clarificação e dissociação em 
NaOCl 30%, foram corados com safranina e azul de 
metileno e montados em glicerina aquosa 50%.

A estruturação anatômica foi analisada em imagens 
digitais obtidas em microscopia óptica acoplada com 
câmera CCD.

Resultados e Discussão

Olyra latifolia apresenta folhas alternas dísticas, 
alongadas, paralelinérvias, invaginantes, com bainha 
abarcante fendida, como ocorre na maior parte dos 
bambus [2]. Há duas pequenas aurículas na base da 
lâmina foliar. Na junção da lâmina foliar com a bainha 
existe uma lígula pilosa, característica muito importante 
para a taxonomia do gênero [8].

A epiderme, em vista frontal, apresenta células 
distribuídas em fileiras longitudinais sobre as zonas 
costais e intercostais (Fig. 1A-B), como nas demais 
gramíneas [9]. Na zona intercostal da face adaxial, as 
células epidérmicas são alongadas, com paredes
anticlinais sinuosas (Fig. 1A). Na zona costal, elas são 
mais delgadas, com maior grau de sinuosidade nas 
paredes anticlinais, quando comparadas àquelas da 
zona intercostal. As superfícies abaxial e adaxial 
mostram configuração similar; na abaxial, as células 
são ligeiramente menores e apresentam maior grau de 
sinuosidade na zona intercostal, além de uma maior 
abundância de estômatos. Este fato, segundo
Napp-Zinn [10], classifica a folha como 
anfihipoestomática (Fig. 1B). Na região intercostal da
face abaxial podem ser encontrados raros tricomas 
unicelulares e simples com distribuição aleatória (Fig. 
1B).
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Os estômatos estão circundados por células 
subsidiárias de formato triangular (Fig. 1A-B). De 
acordo com Ellis [11], a forma destas células 
subsidiárias é um caractere de grande relevância para a 
distinção dos gêneros nesta família.

Corpos silicosos são visualizados em toda a 
epiderme, preferencialmente sobre as zonas costais 
(Fig. 1A-C). Esta estrutura é comum à família Poaceae 
e sua constituição química fornece um aporte adicional 
à sustentação da folha, além de atuar como proteção 
contra os ataques de insetos e fungos, além de evitar a 
perda de água excessiva decorrente da mudança de 
temperatura e incidência dos raios solares [12].

Em vista transversal, a lâmina foliar apresenta
epiderme uniestratificada, com células ligeiramente 
mais alongadas anticlinalmente na face adaxial (Fig. 
1D). Esta variação ocorre, também, em outros 
representantes da tribo Olyreae [9]. Na face adaxial 
ocorrem grupos com seis células buliformes,
distribuídos ao longo de toda a extensão da lâmina 
foliar (Fig. 1D). A forma destas células pode variar, 
entre arredondadas e completamente ovais; estão
ausentes na face abaxial e na região sobre a nervura 
central. De acordo com Ellis [11], a presença de células 
buliformes é comum a outros grupos de gramíneas, 
devendo, portanto, serem considerados os aspectos 
ligados à forma, quantidade, localização e freqüência 
para a distinção entre grupos.

O mesofilo apresenta parênquima clorofiliano 
apresenta-se homogêneo (Fig. 1C-D), conforme 
descrito por Esau [12]. É marcante a presença de 
células fusóides bem desenvolvidas ocorrendo entre os 
feixes vasculares (Fig. 1C-D). Embora a função da 
célula fusóide ainda não esteja muito clara, supõe-se 
que atuam no armazenamento e transporte de água e 
fotoassimilados entre o mesofilo e os feixes vasculares, 
como consequência de sua localização [13].

As células da bainha do feixe não apresentam
cloroplastos e, por isso, a espécie é classificada como
uma planta C3. Os feixes vasculares são do tipo
colateral (Fig. 1C-D).

Na região da nervura existem agrupamentos de fibras 
esclerenquimáticas, mais abundantes imediatamente 
após a superfície abaxial das folhas (Fig. 1C). Fibras 
esclerênquimáticas como extensões da bainha do feixe 
se estendem até a superfície adaxial (Fig. 1D). A 
disposição das fibras em O. latifolia confere aos feixes 
uma maior proteção contra os impactos mecânicos, 
sobretudo, na face abaxial, além de auxiliar na 
sustentação do órgão [13].
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Figura 1. Folha de Olyra latifolia L. A-B. Vista frontal. C-D. Vista transversal. A. Superfície foliar adaxial: paredes 
anticlinais sinuosas dispostas longitudinalmente; estômatos com células subsidiárias triangulares, distribuídos sobre a zona 
intercostal; corpos silicosos. B. Superfície foliar abaxial: paredes anticlinais sinuosas dispostas longitudinalmente, com maior 
grau de sinuosidade sobre a zona costal; estômatos mais abundantes sobre a zona interecostal; corpos silicosos; tricomas. C. 
Epiderme uniestratificada com células ligeiramente mais alongadas anticlinalmente na face adaxial; corpos silicosos; fibras 
esclerênquimáticas agrupadas entre a epiderme e o feixe vascular; células fusóides; células da bainha do feixe sem 
cloroplastos. D. Células buliformes; fibras esclerênquimáticas como extensões da bainha do feixe. *, corpos silicosos; →, 
cicatriz de tricoma; cb, célula buliforme; cbf, célula da bainha do feixe; cf, célula fusóide; ep, epiderme; f, floema; fb, fibra 
esclerênquimática; x, xilema; zc, zona costal; zic, zona intercostal. Barras: Fig. 1A-B, 100m; Fig. 1C-D, 50m.


