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Resumo 
 
Spondias tuberosa é nativa do 
nordeste brasileiro e possui 
importância socioeconômica para a 
região. O objetivo do trabalho é 
fornecer dados morfológicos e 
taxonômicos, para a família botânica e 
binômio. As folhas são compostas, 
folíolos dísticos e elípticos. Em secções 
paradérmicas e transversais na região 
de terço-médio foliolar, observou-se: 
lâmina hipoestomática, epiderme 
uniestratificada, tricomas tectores 
simples, estômatos anomocíticos e 
tetracíticos, mesofilo dorsiventral, 
parênquima paliçádico uniestratificado, 
parênquima lacunoso com 4-6 
camadas celulares, idioblastos com 
cristais de oxalato de cálcio em forma 
de drusas. A estrutura foliar mostra 
caracteres anatômicos mesomórficos 
relacionados às condições ambientais 
em que a espécie vive.  
 
Key words Spondias tuberosa, 
Anacardiaceae, morfologia foliar, 
anatomia foliar, botânica estrutural. 

Resumen 
 
Spondias tuberosa es nativa del 
nordeste brasileño y posee importancia 
socio-económica para la región. El 
objetivo del trabajo es proporcionar 
información morfológica y taxonómica 
para la familia y la especie. Las hojas 
son compuestas, con folíolos dísticos y 
elípticos. En las secciones 
paradérmicas y transversales en la 
región media foliolar, se observo: 
lámina hipoestomática, epidermis 
uniestratificada, tricomas tectores 
unicelulares, estomas anomocíticos y 
tetracíticos, mesófilo dorsoventral, 
parénquima en empalizada 
uniestratificado, parénquima lagunoso 
con 4-6 capas de células, idioblastos 
con drusas de oxalato de calcio. La 
estructura foliar presenta caracteres 
anatómicos mesomórficos relacionados 
a las condiciones ambientales en que 
la especie habita.  
 
Palabras clave: Spondias tuberosa, 
Anacardiaceae, morfología, anatomía, 
botánica estructural. 

Abstract 
 
Spondias tuberosa is a native species 
from northeast Brazilian and have a 
importance socioeconomic from the 
region. The objective from this paper is 
subsidies morphological and 
taxonomical data from the family and 
biname. The leaves are composed, 
with distichal and elliptical leaflets. 
From the paradermal and transversal 
sections from medium portion of 
leaflets, was observed: hipoestomatic 
blade, uniestratified epidermis, 
unicelular non- glandular trichomes, 
anomocitic and tetracitic stomata, 
mesophyll dorsiventral, parenchyma 
palisade with a single layer of cells, 
spongy parenchyma with 4-6 cellular 
layers, idioblasts with crystals of 
oxalate of calcium - druse. The leaf 
structure presents anatomical 
characters mesomorphic relations with 
the ambiental condictions in the habit of 
the specie.  
Key words: Spondias tuberosa, 
Anacardiaceae, leaf morphology, leaf 
anatomy, structural botany.  
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Para o estudo da venação, as folhas foram 
diafanizadas utilizando-se as técnicas de (Shobe 
& Lersten, 1967) com algumas modificações, com 
montagem integral das folhas entre duas placas 
de vidro, em verniz para artesanato (Graciano-
Ribeiro et al., 2004). 

Introdução 
A família Anacardiaceae Lindley, é constituída por 
aproximadamente 700 espécies agrupadas em 70 
gêneros (Souza & Lorenzi, 2005), com 
distribuição predominantemente pantropical e 
pansubtropical. Alguns gêneros são encontrados 
nas zonas temperadas de ambos os hemisférios 
(Cronquist, 1981). 

Os padrões de venação e análises mofológicas 
seguiram (Ash et al., 1999)(Vidal & Vidal, 2003). 
Para o estudo anatômico, foram feitos cortes 
transversais e longitudinais da região mediana e 
nervura principal dos folíolos, os quais foram 
feitos à mão livre com auxílio de uma lâmina de 
corte e um suporte de isopor. Os cortes foram 
clarificados em solução de NaClO a 2% de 
acordo com (Shobe & Lersten, 1967),com 
algumas modificações.  

Essa família é caracterizada pela presença de 
canais secretores de látex ou ductos resiníferos 
geralmente associados ao floema (Metcalfe & 
Chalck, 1950, Cronquist, 1981), compostos 
tânicos e cristais de oxalato de cálcio no tecido 
xilemático (Cronquist, 1981). 
A resina exsudada da casca contém compostos 
fenólicos que podem desencadear reações 
alérgicas em pessoas sensíveis a esses 
compostos (Cronquist, 1981, Ribeiro et al. 1999, 
Judd et al., 2002). 

As secções foram lavadas em água destilada por 
três vezes para retirada do hipoclorito de sódio. 
Em seguida foram submetidas à coloração com 
safrablau a 1% (Bukatsch, 1972). 
Para determinar o tipo de aparelho estomático 
foram feitas secções paradérmicas na face 
abaxial e adaxial com o auxilio de uma lâmina de 
corte e uma pinça. As mesmas secções foram 
clarificadas com NaClO a 2% (Shobe & Lersten, 
1967),com algumas modificações. Após retirar 
todo o hipoclorito de sódio, em água destilada, os 
cortes foram submetidos ao processo de 
coloração com azul de metileno (Oliveira, 1991).  

No Brasil ocorrem 15 gêneros e cerca de 70 
espécies (Souza & Lorenzi, 2005). O binômio 
Spondias tuberosa Arruda é vulgarmente 
conhecida como imbuzeiro, umbuzeiro ou 
ambuzeiro, é um representante arbóreo e tropical. 
É uma importante árvore frutífera nativa da região 
semi-árida do Nordeste brasileiro (Cavalcanti & 
Resende, 2005), com grande importância 
socioeconômica, principalmente para a região 
Nordeste (Costa et al., 2001). Posteriormente, todas as secções histológicas 

foram montadas em lâminas semipermanentes 
com gelatina glicerinada de Kaiser (Kraus & 
Arduin, 1997). 

De acordo com (Ferraz et al., 2005), o umbuzeiro 
pode ser utilizado como medicinal, forrageiro, 
energético, tecnológico (madeira) e alimentício.  

A quantidade de aparelhos estomáticos em 1mm² 
foi aferida sob câmara clara acoplada em 
microscópio Olympus CX31 de acordo com 
(Labouriau et al., 1961). 

Na literatura, raros são os estudos sobre essa 
espécie, especialmente os de cunho botânico, 
apesar da grande importância do conhecimento 
das estruturas internas e externas para a 
compreensão das suas relações com o meio 
ambiente. Essas informações colaboram para o 
manejo da espécie, a qual representa uma fonte 
de renda para as pessoas que usufruem dessa 
planta.  

O estudo organográfico foi realizado com 
observações à vista desarmada e utilizando lupa 
LEICA MZ6. Para o estudo anatômico utilizou-se 
microscópio OLYMPUS CX31 acoplado à câmara 
clara OLYMPUS U-DA. As fotomicrografias foram 
obtidas com câmara digital Sony DSC-H1 
acoplada a ocular do referido microscópio e lupa. 
Em todos os equipamentos as escalas foram 
obtidas nas mesmas condições ópticas das 
imagens.  

Para preencher esta lacuna, o presente trabalho 
caracteriza morfológica e anatomicamente as 
folhas desta espécie visando contribuir para a 
identificação do referido vegetal, bem como o da 
família botânica a que pertence.  
 Resultados 
Material e Metodos De acordo com os resultados, as folhas de 

Spondias tuberosa Arruda são compostas, 
pecioladas, imparipenadas com disposição foliolar 
oposta dística (Fig. 1). O comprimento médio do 
pecíolo das folhas é de 4,6 mm (máx.: 6 mm, 
mín.: 4 mm), e dos peciólulos foliolares é de 3 
mm (Fig. 1). O comprimento médio da lâmina 
foliar é de 15,4x10,9 cm (máx.: 16,2x11,3 cm, 
mín.: 14,4x10,8 cm), e o foliolar é de 5,1x2,5 cm 

Foram utilizadas folhas adultas e expandidas de 
Spondias tuberosa Arruda, provenientes do 3o e 
4o nós. A coleta do material vegetal ocorreu na 
Fazenda Nova Franca, município de Santa Maria 
da Vitória - BA, em fevereiro de 2006. Após a 
coleta, as folhas foram fixadas e preservadas em 
solução de Transeau.  
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(máx.: 5,3x2,4 cm, mín.: 5x2,4 cm) (Fig. 1). A 
lâmina foliolar é elíptica com ápice agudo, 
ligeiramente ondulado; base oblíqua de ângulo 
obtuso e margem inteira ligeiramente ondulada 
(Fig. 2). Apresenta o padrão de venação 
peninérveo, do tipo pinada com base geralmente 
assimétrica e oblíqua (Fig. 2). O indumento é 
seríceo com tricomas caducos. A consistência da 
lâmina foliolar é herbácea.  
A venação de 2a categoria é broquidódroma com 
última nervura marginal, a venação de 3a 
categoria é randômica reticulada com ângulo de 
saída obtuso concrescente e ramificada, a 
venação de 4a categoria é regular poligonal 
reticulada (Fig. 2). As vênulas são brancadas a 
uma vez brancadas, sendo a última nervura 
marginal inteira formando lacínios. De modo geral 
apresenta quatro nervuras formando lacínios (Fig. 
2).  
Os estudos anatômicos foliolares mostraram uma 
lâmina hipoestomática, com a cutícula voltada 
para a face adaxial delgada, epiderme voltada 
para a face adaxial com células ordinárias 
tabulares sem incrustações (Fig. 3). Apresenta 
mesofilo dorsiventral onde o parênquima 
paliçádico possui uma única camada de células e 
o lacunoso é formado por 4 a 6 camadas 
celulares (Fig. 3), apresentando idioblastos com 
cristais de oxalato de cálcio em forma de drusas 
(Fig. 4). Os cristais podem ser encontrados em 
menor quantidade no clorênquima lacunoso e 
maior freqüência na região de nervura principal.  
A partir dos cortes longitudinais, observam-se na 
nervura principal da região de terço médio do 
folíolo, ductos resiníferos e idioblastos, contendo 
cristais de oxalato de cálcio em forma de drusas, 
enfileirados ao redor do feixe vascular (Fig. 5).  
Tricomas tectores simples, pluricelulares, de 
paredes anticlinais espessas e as periclinais 
delgadas (Fig. 6) são observados em ambas as 
faces foliares. Os mesmos tricomas apresentam 5 
a 6 células auxiliares com célula pedal única (Fig. 
6).  
A epiderme voltada para a face abaxial é formada 
por células tabulares pequenas, apresentando 
aparelho estomático em mesmo nível das células 
epidérmicas ordinárias (Fig. 3).    
Os aparelhos estomáticos apresentam células-
guarda reniformes e pode-se encontrar o padrão 
anomocítico e tetracítico (Fig. 7). 
A freqüência média dos aparelhos estomáticos é 
de 80,42 por milímetro quadrado, na região do 
terço médio foliolar.  
A cutícula voltada para a face abaxial é mais 
delgada que aquela voltada para a face adaxial 
(Fig. 3).  
Em vista paradérmica, a epiderme voltada para a 
face abaxial é composta por células de parede 
sinuosas (Fig. 7). A epiderme voltada para a face 

adaxial é composta por células de paredes retas 
a levemente sinuosas, sem apresentar padrão 
(Fig. 8).  
Os folíolos possuem feixes vasculares colaterais 
envoltos por uma camada translúcida de 
endoderme e outra de periciclo, quando as 
secções não foram coradas (Fig. 9), na região do 
terço-médio da nervura central.  
Ainda, na mesma região de nervura central, esta 
apresenta um abaulado voltado para a face 
adaxial (Fig. 9). Pode-se observar, na região 
cortical, estrutura secretora - ducto resinífero - do 
tipo esquizógena (Fig. 9 e 10). Há colênquima 
angular voltado para a face adaxial, e do tipo 
angular tendendo a lamelar voltado para a face 
abaxial (Fig. 9).  

Discussão 
O crescimento e organização da lâmina foliar 
acredita-se estarem relacionados a fatores 
ambientais como disponibilidade de água, 
intensidade luminosa e temperatura (Esau, 1974, 
Metcalfe & Chalk, 1983, Appezzato-da-Glória & 
Carmello-Guerreiro, 2003). 
Uma menor sinuosidade da parede celular pode 
ser uma adaptação à perda excessiva de água 
(Medri & Lleras, 1980), justificando assim a 
ausência de sinuosidade na epiderme voltada 
para a face adaxial em S. tuberosa Arruda, já que 
esta espécie se encontra em um ambiente com 
alta intensidade luminosa.  
Em Spondias tuberosa Arruda, como mostrado, a 
lâmina foliolar é hipoestomática, com estômatos 
apenas na face abaxial, tal conformação, 
apresenta uma taxa fotossintética mais baixa, 
pois as trocas gasosas são menos eficientes que 
a apresentada pelas folhas anfiestomáticas 
(Parkhust, 1978, Mott et al., 1982).  
A presença de estômatos somente na face 
abaxial, e no mesmo nível que as demais células 
epidérmicas, e mesofilo dorsiventral com uma 
única camada de tecido paliçádico, são 
características das folhas de plantas que crescem 
em ambientes mesofíticos (Eames & Mac 
Daniels, 1947, Pyykkö, 1966, Napp-zinn, 1988). 
Alguns autores afirmam que o tamanho e a 
freqüência dos estômatos podem variar 
dependendo da posição da folha e das condições 
ambientais (Jones, 1996, Faria et al., 2000). 
Desse modo, a alta densidade estomática é uma 
característica de plantas xeromórficas, e quanto 
maior for à intensidade luminosa e a escassez de 
água, a densidade estomática também tende a 
ser maior, pois torna as trocas gasosas mais 
eficientes e assim evitam a desidratação (Lleras, 
1977, Wilkinson, 1979). 
A presença de inúmeros tricomas em ambas as 
faces da lâmina foliolar, são muito importantes,  
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Figuras 1–6. Morfologia Foliar e secções foliolares de Spondias tuberosa Arruda. 1- Morfologia e aspecto geral da folha. 2- 
Folíolo diafanizado, elucidando o padrão de venação. Detalhes do padrão de venação. 3- Secção transversal do terço-médio 
do folíolo, observe o aparelho estomático (es) 4- Idioblasto armazenando drusas ( ) de oxalato de cálcio entre o 
parênquima paliçádico e lacunoso do mesofilo do folíolo. 5- Secção longitudinal da nervura principal elucidando ductos 
resiníferos (dc) e drusas enfileiradas ao redor do feixe vascular (setas). 6- Secção transversal do folíolo, destacando o 
tricoma tector simples pluricelular e célula pedal única (*). As setas do detalhe, indicam a parede periclinal delgada do 
tricoma.  
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Figuras 7–10. 
Secções paradérmicas e transversais foliolares de Spondias tuberosa Arruda. 7- Vista paradérmica do tecido epidérmico 
voltado para a face abaxial. Observe o aparelho estomático do tipo anomocítico (↔) e tetracítico (♦); base de tricoma tector 
(*). 8- Vista paradérmica do tecido epidérmico voltado para a face adaxial. . 9- Feixe vascular da nervura principal sob 
coloração de safrablau. Tecido colenquimático (col); cutícula (cut); ducto secretor (dc); tecido endodérmico (linha tracejada) 
e procâmbio (linha pontilhada). 10- Detalhe do ducto resinífero (dc) esquizógeno. 
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pois criam um microambiente rico em vapor de 
água em torno da folha, ajudando assim a evitar a 
perca excessiva de água. Além disso, eles 
refletem a radiação solar que chega até os 
folíolos e assim regulam a temperatura (Fahn, 
1986, Salatino et al., 1986, Fahn & Cutler, 1992, 
Larcher, 2000). No entanto Johnson (1975) afirma 
que os tricomas aumentam a transpiração por 
constituírem superfície adicional no processo de 
evaporação. 
As observações microscópicas mostraram que S. 
tuberosa Arruda, apresenta um número 
considerável de cristais de oxalato de cálcio na 
região de nervura principal e poucos no mesofilo, 
tal característica, pode estar relacionada à grande 
quantidade de luz que o vegetal esta exposto. 
Sabe-se que os prismas formados pelos cristais 
podem potencializar a energia luminosa e desse 
modo a taxa fotossintética é otimizada, pois eles 
refletem uniformemente a radiação solar entre as 
células do mesofilo (Metcalfe & Chalk, 1988). 
Além disso, os cristais fornecem suporte 
mecânico e proteção à planta contra predadores 
(Metcalfe & Chalk, 1988), sendo mais freqüentes 
em folhas de sombra (Souza & Marquete, 2000).  
As características morfológicas corroboram com 
os estudos realizados pelos pesquisadores 
(Martínez-Millán & Cevallos-Ferriz, 2005) e 
reforçam a idéia de que espécies possuem 
morfologia padrão, independente da área de 
ocorrência. Desse modo para a América, 
podemos afirmar que o padrão foliar e de 
venação foliolar do binômio estudado 
corresponde ao descrito.  
O material botânico coletado está localizado em 
área de transição entre Caatinga e Cerrado onde 
há a predominância de aroeiras (vegetais 
pertencentes às Anacardiaceae) caracterizando a 
área de transição (Paiva, et al., 2001). Esse local 
fica próximo à áreas inundáveis, o que permite 
um microclima mais úmido.  
As plantas que crescem caracteristicamente em 
certos ambientes algumas vezes apresentam 
estruturas particulares que acredita-se estarem 
relacionadas àquele meio (Cutter, 1986).  
A adaptação de uma espécie a determinado 
ambiente, esta diretamente relacionada com a 
estrutura anatômica de alguns órgãos (Lindorf, 
1994). Fatores ambientais, tais como 
temperatura, disponibilidade de água, radiação 
solar, se correlacionam com algumas 
características da estrutura foliar, radicular e 
caulinar, coincidindo com adaptações 
xeromórficas e mesomórficas (Araque & Gámez, 
2004). 
Desse modo, a estrutura colateral da lâmina 
foliolar apresenta as adaptações do organismo 
vegetal ao ambiente em que se encontra. Estas 

adaptações, comprovadas em anatomia, são 
também citadas por (Cavalcanti et al., 2005). 
Os dados apresentados para a espécie elucidam 
caracteres morfo-anatômicos pertinentes à família 
botânica Anacardiaceae citados por (Cronquist, 
1981, Ribeiro et al., 1999, Martinez-Millián & 
Cevallos-Ferriz 2005). Entre esses se destacam, 
estômatos anomocíticos, tricomas simples, 
cristais de oxalato de cálcio e a presença de 
estruturas secretoras na nervura principal.  

Conclusões 
Os dados morfológicos e anatômicos 
apresentados neste trabalho caracterizam o 
umbuzeiro como uma planta de ambiente 
mesofítico. Os mesmos dados mostram que o 
vegetal está bem adaptado, como os demais, à 
região onde ocorre.  
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