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Poaceae L. possui grande importância econômica, principalmente na extração de
fármacos, construção, alimentação humana e animal. Espécies de gramíneas como
Andropogon leucostachyus e Schizachyrium condensatum anteriormente pertencentes a
um só gênero (Andropogon), foram segregadas, porém a morfologia peculiar e
semelhante destas espécies causa inúmeras confusões no campo quando encontrado
apenas em sua fase vegetativa. O presente trabalho foi realizado com material coletado
em área de campo úmido na APA Guariroba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seu
objetivo foi diferenciar morfológica e anatomicamente A. leucostachyus e S.
condensatum por meio da análise de indivíduos em fase vegetativa, a fim de auxiliar a
identificação destas espécies quando ocorrem associadas em campo úmido. Para
morfologia externa, foram analisados hábito de crescimento, prefoliação, rizoma, nós,
lígula, lâmina e bainha foliar. Para anatomia, foram analisadas secções transversais da
lâmina foliar e do colmo realizadas à mão livre para confecção de lâminas semi-
permanentes. As duas espécies são eretas, com prefoliação conduplicada, com rizomas,
nós glabros, bainha pilosa, e lâmina linear com ambas as faces pilosas de 3-20x0,2-
0,4cm, em A. leucostachyus e 18-20x0,3-0,4cm em S. condensatum. Para a
diferenciação das espécies através da morfologia externa, o tipo de lígula é o caracter
indicado, já que é membranosa-ciliada (1-2mm) em A. leucostachyus e membranosa (1-
3mm) em S. condensatum, porém dependendo das condições da planta, nem sempre
pode ser observado. A anatomia foliar indicou que A. leucostachyus possui em ambas as
faces foliar tricomas tectores unicelulares lignificados, além da anatomia Kranz
inconspícua, diferindo de S. condensatum, com arranjo Kranz típico e com tricomas não
lignificados na epiderme foliar. No colmo, ambas as espécies apresentam feixes
vasculares de pequeno porte interligados por cordões de esclerênquima em todo
perímetro do órgão logo abaixo da epiderme. Próximo a medula ocorrem feixes de
médio porte em meio ao parênquima fundamental composto de células grandes de
paredes delgadas. A característica diferencial das espécies no colmo está intimamente
relacionada à sua forma, S. condensatum possui contorno oval com leve estreitamento
em um dos lados, e A. leucostachyus apresenta contorno circular, com estreitamento
maior em relação à primeira. Efetivamente a estrutura anatômica da lâmina foliar é
consistente para separar as duas espécies em questão.
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