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A utilização de marcadores anatômicos das folhas, caule e raízes tem auxiliado na 
taxonomia do gênero Paspalum L. (Poaceae). Neste sentido o presente trabalho vem 
contribuir por meio da identificação de caracteres anatômicos foliares de espécies de 
Paspalum L. ocorrentes no Estado Rio Grande do Norte – RN/Brasil. As coletas 
foram realizadas nas Microrregiões da Serra de São Miguel e Pau dos Ferros; nos 
entornos da Cidade de Mossoró; em áreas rurais do município de Ceará-Mirim; e nas 
Microrregiões de Macaíba, do Litoral Sul (Timbau do Sul e Praias de PIPA) e Agreste 
Potiguar, abrangendo todo o estado. As testemunhas foram depositadas no Herbário 
MOSS-UFERSA. As amostras de Paspalum clavuliferum C. Wright, P. fimbriatum 
Kunth, P. ligulare Nees, P. maritimum Trin., P. melanospermum Desv. ex Poir., P. 
millegrana Schrad. in Schult., P. pumilum Nees, Paspalum scutatum Nees ex Trin. e 
P. vaginatum Sw foram armazenadas em FAA70 e reidratadas em água antes das 
secções transversais a mão livre para as análise foliares. As estruturas foliares foram 
coradas com safranina ou azul de toluidina (1%), montadas em lâminas com glicerina 
70%. As imagens foram obtidas com câmera digital Lumix (Panasonic) em 
microscópio Leica. As observações foliares em corte transversal permitiu diferenciar 
as espécies quanto ao formato: Forma de V grande e muito aberto (180o); forma de V 
largo, aberto em 90o; e forma de U largo, horizontalmente alongado. As superfícies 
adaxial e abaxial podem ser planas ou formar costelas e sulcos, em uma ou ambas as 
faces. Entre as espécies observa-se epiderme adaxial com células buliformes 
organizadas em grupos amplos ou restritos associados ou não a células incolores. É 
possível diferenciar as espécies quanto à presença de tricomas grandes e/ou pequenos, 
de cutícula espessa ou fina e de células silicosas. A epiderme abaxial pode ser 
papilosa, com células arredondadas, irregulares ou buliformes. O mesófilo apresenta 
clorênquima com células de formato irregular, tabular ou arredondo em volta dos 
vasos de 1ª. ordem. Diferenças na quantidade e na organização das células 
esclerenquimáticas associadas aos vasos de 1ª. e 2ª. ordem são perceptíveis em todas 
as espécies, em alguns casos ligados a células incolores. Os caracteres anatômicos 
descritos foram utilizados para montar uma chave de identificação. Conclui-se que 
marcadores anatômicos foliares podem ser utilizados na diferenciação de espécies de 
Paspalum L. ocorrentes no Rio Grande do Norte. 
 
 
 


