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Dados estruturais das fases juvenis das plantas vêm sendo, frequentemente, utilizados em
trabalhos taxonômicos e ecológicos; entretanto, a investigação nesta área é incipiente frente
ao número de espécies nativas brasileiras. A literatura registra raras iniciativas desta natureza
com espécies de Machaerium Pers. (Fabaceae, Faboideae), mais escassas ainda no que tange à
anatomia das folhas produzidas durante o desenvolvimento pós-seminal. Este trabalho tem
como objetivo descrever e comparar a morfologia de plântulas e a anatomia dos cotilédones,
eofilos e metafilos de três espécies de Machaerium, ocorrentes no Brasil e pertencentes a
diferentes seções do gênero. Para tanto, 100 sementes de cada espécie foram colocadas para
germinar em câmara de germinação, sendo transferidas para casa de vegetação coberta com
sombrite 50% após a emergência da raiz primária; cotilédones, eofilos e metafilos foram
fixados usualmente, produzindo-se lâminas permanentes por meio de inclusão em metacrilato.
Observou-se que as plântulas exibem rápido desenvolvimento, sendo fanero-epígeas em M.
brasiliense Vogel e M. villosum Vogel; em M. hirtum (Vell.) Stellfeld, as plântulas são cripto-
hipógeas. O número de folíolos no primeiro eofilo é variável, sendo unifoliolado em M.
brasiliense, trifoliolado em M. villosum e plurifoliolado em M. hirtum. Os cotilédones das três
espécies são carnosos e apresentam mesofilo homogêneo. O padrão de venação dos eofilos e
metafilos em M. brasiliense e M. villosum é broquidódromo e, em M. hirtum, é
craspedódromo. Limbos eofilares e metafilares apresentam anatomia semelhante para as três
espécies, sendo dorsiventrais e hipoestomáticos, com estômatos predominantemente
paracíticos. A heterogeneidade observada no tipo de plântula é comum em Machaerium e já
foi previamente relatada para o gênero, sendo frequentemente descrita para Dalbergieae.
(CAPES, CNPq, FAPESP).
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