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Uma série de trabalhos tem relatado a importância da anatomia nodal em inferências
filogenéticas, bem como sua correlação com a morfologia de outros órgãos da planta.
Estudos cladísticos com Rutaceae neotropicais vêm sendo realizados e, recentes trabalhos,
têm apresentado propostas de filogenia para o gênero Pilocarpus Vahl (popularmente
conhecido como jaborandi), onde os autores relatam que uma simples análise morfológica da
folha não evidencia a condição “unifoliolada” (folha com uma articulação conspícua no
pecíolo) como próxima das condições “simples” ou “composta”, devendo ser melhor
estudada. Diante desta necessidade, estudos de anatomia foliar do gênero têm sido realizados,
obtendo-se resultados que podem ser informativos em análises cladísticas. Neste trabalho
realizamos um estudo da anatomia nodal confrontada com a morfologia foliar de cinco
espécies de Pilocarpus (P. microphyllus Stapf ex Wardl, P. pauciflorus A. St.-Hil, P. spicatus
A. St.-Hil, P. alatus Joseph ex Skorupa e P. jaborandi Holmes). Amostras de nós das espécies
foram fixadas em FAA 50, armazenadas em etanol 70%, desidratadas em série etanol/t-
butanol, incluídas em parafina para obtenção de cortes histológicos e analisadas em
microscopia óptica. Análises preliminares permitiram observar nas espécies o padrão nodal
trilacunar com três traços, descrito na literatura como mais comum na família. O traço
mediano geralmente apresenta-se maior, o que é bem evidente nas espécies P. alatus e P.
jaborandi, e diferencia-se primeiramente em relação aos traços laterais. A fusão dos traços
ocorre no pecíolo resultando um padrão vascular em formato de meia lua. Até o presente
momento, as análises do sistema caulinar do gênero realizadas pelos presentes autores não
permitiram aproximar a condição unifoliolada da espécie P. pauciflorus das espécies com
folhas compostas (P. alatus, P. microphylus e P. jaborandi), o que nos leva a crer que a
morfologia foliar descrita para o gênero como unifoliolada seria na verdade semelhante à
condição simples. (FAPESP)

Palavras-chave: folha composta unifoliolada; sistema caulinar; jaborandi.

mailto:rafaeldscruz@gmail.com

