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RESUMO

Quesnelia é endêmico no Brasil com 19 espécies, ocorrendo desde o Nordeste
 até o Sul do Brasil. Estudos preliminares no Paraná apontam a ocorrência de
 quatro espécies para o gênero, sendo duas delas, Quesnelia imbricata L.B. Sm e
 Quesnelia humilis Mez, muito semelhantes morfologicamente, propiciando a
 identificação errônea dos táxons. Sendo assim, um dos objetivos deste trabalho é
 inserir os dados anatômicos na delimitação das espécies. Órgãos vegetativos
 foram coletados na região dos Campos Gerais - PR, fixados em FAA 50º e
 lâminas semi-permanentes confeccionadas. Nas raízes, a epiderme é unisseriada
 portando pêlos absorventes e o córtex apresenta uma região externa com células
 angulosas e idioblastos volumosos e uma interna, constituída de células menores
 e arredondadas. No rizoma a epiderme é esclerificada. Subjacente, observa-se
 uma camada descontínua de hipoderme esclerificada. Um súber estratificado
 delimita a região cortical, constituída por células parenquimáticas típicas. Estão
 presentes idioblastos portando ráfides e feixes de pequeno porte. Uma faixa
 descontínua de esclerênquima formada a partir da fusão das bainhas
 esclerenquimáticas dos feixes periféricos delimita o cilindro vascular. Vários
 feixes colaterais encontram-se dispersos no parênquima medular amilífero. No
 escapo floral, as células epidérmicas são esclerificadas, com raros os estômatos
 no mesmo nível das demais células e a hipoderme é esclerificada. O cilindro
 vascular é distinto do córtex pela presença de faixa esclerenquimática
 descontínua em sua periferia. Em secção transversal da folha, observa-se uma
 epiderme e hipoderme unisseriadas e esclerificadas seguidas por células de
 paredes delgadas destituídas de cloroplastos. Na região central distribuem-se
 feixes vasculares de variados portes intercalados por ninhos de parênquima
 braciforme. As células epidérmicas portam corpos de sílica e, em vista frontal
 apresentam as paredes anticlinais onduladas.
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