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O gênero Graphistylis B. Nord., foi descrito a partir da segregação de uma seção de Senecio
s.l., é endêmico do Brasil e suas espécies são encontradas nas regiões montanhosas dos
estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa
Catarina. O presente trabalho trata do estudo anatômico de oito espécies de Graphistylis: G.
argyrotricha (Dusén) B. Nord., G. cuneifolia (Gardner) B. Nord., G. dichroa (Bong.)
D.J.N. Hind., G. itatiaiae (Dusén) B. Nord., G. oreophila (Dusén) B. Nord, G. organensis
(Casar.) B. Nord., G. serrana (Zardini) B. Nord. e G. toledoi (Cabrera) B. Nord. O material
foi obtido de exsicatas depositadas nos herbários do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(RB), Museu Nacional/UFRJ (R) e Museu Botânico Municipal (MBM) e de expedições
científicas na região do Itatiaia, RJ. No laboratório, após reidratação do material, foram
obtidas secções em micrótomo de Ranvier. Os cortes, após corados em safrablau foram
analisados em microscopia óptica. As epidermes foram obtidas por meio da dissociação
pelo método de Schultze. Para análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV),
secções das folhas foram colocadas sobre suportes metálicos e presas com fita de carbono.
O conjunto foi metalizado com uma fina camada de ouro paládio por cerca de três minutos,
sendo, posteriormente, analisado. Graphistylis é caracterizado por apresentar folhas
hipostomáticas com organização dorsiventral. Os estômatos são anomocíticos. O contorno
da nervura caracteriza-se como plano-convexo (G. itatiaiae e G. organensis), côncavo-
convexo (G. argyrotricha, G.oreophila, G. serrana e G. toledoi) e biconvexo (G. dichroa);
o do pecíolo é plano-convexo e varia a disposição dos feixes vasculares que podem formar
um arranjo em “U” ou “O”. Exceto de G. dichroa que possui o bordo reto, as demais
espécies possuem bordo fletido para a face abaxial. Os tricomas presentes no gênero são
dos tipos glandular captado e tector unisseriado filiforme. As espécies do gênero podem ser
separadas usando-se caracteres anatômicos de pecíolo, nervura e bordo.
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