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Para o presente estudo foram coletados indivíduos de Camarea axillaris St. Hil. e
Stigmaphyllon sp. A. Juss. (Malpiguiaceae) ocorrem nos campos gerais da Chapada
Diamantina (Mucugê, Bahia), com o principal objetivo de analisar os caracteres morfo-
anatômicos dos órgãos vegetativos e suas relações com fatores como estresse hídrico e fogo.
Após a descrição morfológica, amostras de raiz, caule (aéreo e subterrâneo) e folha foram
coletadas, considerando a região mais desenvolvida do órgão. O material foi fixado em FAA
50 e, submetido à técnica de inclusão em parafina para seccionamento em micrótomo rotativo.
As secções obtidas foram coradas e montadas em lâminas histológicas segundo técnicas
usuais em anatomia vegetal. Os caracteres anatômicos foram registrados com auxílio do
Sistema de Imagem (IM50). De um modo geral, não foram observadas variações quanto à
ocorrência das duas espécies nas áreas estudadas, apenas em Stigmaphyllon sp, cujos
indivíduos ocorrentes em uma área não queimada apresentaram maior porte (até 1m de altura)
em relação aos da área recém queimada (até 30cm de altura). O sistema caulinar em ambas as
espécies está organizado em caule aéreo fotossintetizante e caule subterrâneo plageotrópico
(rizoma), onde um mesmo indivíduo pode apresentar várias ramificações subterrâneas.
Anatomicamente, as folhas em ambas as espécies são bastante similares apresentando
epiderme unisseriada com células da face abaxial menores que as da face adaxial, as quais
apresentam parede periclinal externa espessada. Em C. axillaris, além das fibras pericíclicas
ocorrem também fibras floemáticas. O caule aéreo e o subterrâneo nas duas espécies não
apresentaram diferenças significativas quanto à organização dos tecidos, apenas quanto a
ocorrência de parênquima clorofiliano no aéreo e uma maior concentração de amiloplastos no
subterrâneo. O xilema secundário na raiz, no caule subterrâneo e no caule aéreo apresenta um
padrão de diferenciação celular, em que há uma fase inicial com poucos elementos de vasos,
seguida de uma fase com maior proporção de elementos de vaso, possivelmente relacionado à
fase inicial de estabelecimento da planta, que posteriormente investe na condução, ou como
resposta a sazonalidade hídrica da região. Os resultados obtidos neste estudo demonstram que
as populações estão sujeitas a interferência do fogo e da disponibilidade hídrica do solo,
revelando caracteres morfológicos e anatômicos como parte da estratégia adaptativa de cada
espécie. (CNPq)
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