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RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo interpretar a morfoestrutura e a 

arquitetura foliar da espécie E. dunnii (Família Myrtaceae). Para os estudos de 

arquitetura foliar foram adotados parâmetros morfométrico. Para as análises foram 

coletados ramos da espécie, sempre posicionados na parte inferior da copa. Foram 

determinados os ângulos foliares, médias de nervuras, área foliar, umidade retida na 

folha. Para as análises, foram realizadas medições manuais e a digitalização de 

imagens, através do software ImagenJ. Os resultados demonstram que a espécie 

estuda difere em sua morfometria, o que pode ser utilizado em futuros estudos 

ecofisiológicos.  
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1 INTRODUÇÃO 

Em condições tropicais no Brasil, com períodos de invernos mais secos e 

verões mais chuvosos, bem estabelecidos em meses do ano, favorecem o plantio e o 

desenvolvimento da de espécies exóticas do gênero Eucalyptus, onde se adaptaram 

conforme o clima de origem nativa.  

O estudo de morfologia vegetal tem grande importância para a taxonomia, no 

reconhecimento de espécies com alta variação fenotípica, para a caracterização de 

processos fisiológicos que se expressam através de alterações na forma da planta e, 
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consequentemente, para inferir sobre a história de vida do organismo estudado 

(JEFREY, 1982). 

Mesmo espécies próximas, apresentam variações morfológicas que podem ou 

não significativas, essa plasticidade fenotípica retrata a habilidade de um organismo 

alterar sua fisiologia e/ou morfologia em decorrência de sua interação com o meio 

ambiente. 

Características foliares variam ao longo de gradientes macro ambientais, sendo 

que em formações florestais tropicais, essas características variam com a latitude, 

altitude, fertilidade do solo, quantidade de chuva e distribuição das chuvas durante o 

ano. Numa escala local, características foliares variam com a distribuição espacial e 

temporal das espécies, altura da floresta, disponibilidade de luz e idade da folha. 

Sendo assim, este trabalho propõe-se a uma análise morfológica que poderá 

ser utilizada em estudos posteriores, para avaliações mais precisas em estudos de 

interceptação pluvial, fotossíntese e produtividade, e ainda identificação das espécies.  

No presente trabalho apresenta-se um estudo de espécie e híbrido a fim de 

entender melhor a sua biologia e ecologia usando critérios de morfoestrurura e 

arquitetura foliar, buscando avaliar a absorção de água sobre a folha, descrevendo a 

características foliares. O formato das folhas é uma caraterística muito importante 

para as plantas, passando pelos campos da taxonomia, ecologia, desenvolvimento e 

evolução. Podemos utilizar essas técnicas para comparar o grau de semelhança entre 

essas espécies. (RAY, 1992.). 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

A família Myrtaceae possui as seguintes características, são plantas lenhosas 

arbustivas ou arbóreas, com córtex pode ou não se esfoliar-se, glabras ou pilosas, 

com indumento de pêlos simples, unicelulares ou, raramente. Folhas são simples e 

sempre opostas, de bordo inteiro, peninérvea, geralmente com nervura marginal. 

(JUDD,2009; LOREZZI et al. 2003; JOLLY, 1975; BARROSO,1991). 

 Segundo Judd et al (2009) as Myrtaceae agrupam cerca de 3.100 espécies em 

aproximadamente 140 gêneros, separados em duas subfamílias: Leptospermoideae 

e Myrtoideae.  
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Para as Cronquist (1981) a primeira ocorre predominantemente na Austrália e 

Polinésia e reúne espécies com fruto seco, geralmente cápsulas loculicidas e folhas 

alternas. A outra, Myrtoideae, predomina na América tropical e subtropical e 

compreende espécies com frutos carnosos baciformes e folhas opostas. 

 Segundo Ferri (1985) as folhas de Myrtaceae são geralmente hipoestomáticas, 

com cutícula de espessura variável, podendo ser glabras ou apresentar tricomas em 

quantidade variável nas duas superfícies ou apenas em uma dela. 

 O nome do gênero faz referência ao opérculo que cobre os órgãos 

reprodutores, podendo ser traduzido do grego como “boa cobertura”. Este opérculo é 

formado por pétalas modificadas, no entanto o poder de atração de sua flor deve-se à 

exuberância de seus estames, e não às pétalas. Os frutos são lenhosos, ligeiramente 

cônicos, e possuem válvulas que se abrem para dispersar as sementes. As flores e 

os frutos podem ser considerados os elementos mais característicos das espécies 

de Eucalyptus. (TUME, 2003). 

 E. dunnii na região de origem prefere solos úmidos, férteis, 

principalmente de origem basáltica, mas também ocorre em solos de origem 

sedimentar, principalmente naqueles bem drenados. (EMBRAPA, 1986.) Árvore 

perenifólia de 30 a 45 m de altura, originada da Austrália (sudeste de Queensland) de 

tronco ereto cilíndrico, com casca lisa, Folhas jovens alternas opostas, pecioladas, cor 

cinza esverdeado, ovalada-orbiculares; depois alternas lanceoladas verde-escura. 

Seus frutos são capsulas lenhosas deiscentes. (LORENZI et al., 2003). 

À vista da escassez de madeira para os setores da movelaria e da construção 

civil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, Eucalyptus dunnii tem se mostrado 

uma espécie altamente promissora, mostrando um crescimento, e seu fenótipo vem 

sendo de boa forma, com uma alta resistência ao frio. (PEREIRA; SCHAITZA; HIGA, 

1997). 

 Dentre as espécies, tanto o Eucalyptus benthamii quanto o Eucalyptus dunnii 

apresentam boa aptidão, principalmente quanto à produção de madeira para fins 

energéticos e sólidos madeiráveis. (PALUDZYSZYN FILHO et al., 2006.) 
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 A folha é um órgão lateral da planta, geralmente laminar e de estrutura 

dorsiventral que origina de forma exógena nas gemas caulinares ou laterais. Grande 

variedade de forma e tem como principais funções a fotossíntese e a transpiração. 

(SOUSA, 2012.) 

 Devido à grande plasticidade de adaptação e rápido crescimento, o gênero 

Eucalyptus se consolidou como principal fornecedor de matéria prima para a indústria, 

inclusive à produção de carvão vegetal. (LIMA; SILVA; LAVORANTI, 2011.) 

 A folha faz parte do sistema caulinar e, no sentido mais amplo da palavra, é um 

órgão altamente variável em estrutura e função. Nenhum órgão vegetativo das plantas 

apresenta tão grande polimorfismo e adaptação a diferentes meios e funções. (ESAU, 

2002). 

 Tal como outras mirtáceas, as folhas de eucalipto estão cobertas de glândulas 

que segregam óleo - este género botânico é, aliás, pródigo na sua produção. Muitas 

espécies apresentam, ainda dimorfismo. Quando jovens, as suas folhas são opostas, 

de ovais a arredondadas e, ocasionalmente, sem pecíolo. Depois de um a dois anos 

de crescimento, a maior parte das espécies passa a apresentar folhas alternadas, 

lanceoladas a falciformes (com forma semelhante a uma foice), estreitas e pendidas 

a partir de longos pecíolo. (CIF, 2001.) 

 O genoma do eucalipto representa um verdadeiro manual de instruções para 

todos os projetos que visam compreender a base genética do seu rápido crescimento 

e sua inigualável capacidade de adaptação aos mais variados ambientes. (DINIZ, 

2014.).  De acordo com Santos et al (2009) observasse uma variação morfometrica 

em espécies de Eucaliptos, mesmo em estudos realizados com matrizes clonais. 

 Diversos autores como Cavalcante, et al (2014); Donato, et al (198) e Behling, 

(2004). Indicam que estudos morfométricos podem ser utilizados para intimativas folha 

sintética e de produtividade. 

 A combinação entre espaçamento de plantio e a adubação de diversas 

espécies podem definir alterações morfometricas Maior área total de exposição à luz 

indica maior potencial produtivo da planta (LARCHE, 2008.). Adicionalmente, maior 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Foice
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disponibilidade de nutrientes no solo pode alterar a expressão dos caracteres 

morfométricos e afetar o rendimento (CAVALCANTE et al., 2014.) 

Por outro lado, o coeficiente de extinção de luz, variável que expressa à 

influência das propriedades óticas das folhas e da geometria do dossel na atenuação 

da luz pela copa, mostrou-se dependente somente da idade, sendo, portanto, uma 

característica resposta das alterações morfométricas e morfofisiológicas. Dessa 

maneira, a radiação fotossinteticamente ativa interceptada, sendo uma variável 

associada à área de folhas, bem como a dinâmica da interceptação da luz pelas 

folhas, é influenciada pelas condições do ambiente em que as plantas são cultivadas 

e também pela própria estrutura da planta. (BEHLING, 2014). 

 De acordo com Silva; Carlos e Costa, (1998.) o dossel juntamente com as 

características morfológicas foliares interfere na interceptação pluviométrica. Ainda 

Segundo Silva Júnior, (2012.) a estrutura foliar permite maior ou menor retenção de 

no dossel. 

Precipitação direta: precipitação que chega ao solo sem sofrer interferência da 

cultura. Precipitação na cobertura foliar: precipitação que foi interceptada pelo dossel 

da cultura, antes de chegar a superfície. Escoamento pelo caule: precipitação que 

chegou ao solo escorrendo pelo caule da cultura. Escoamento foliar: precipitação que 

chegou ao solo pelo gotejamento das folhas. Índice de área foliar: corresponde a área 

foliar da planta. Retenção foliar: precipitação retida pela área foliar da cultura.  

Precipitação profunda: precipitação que infiltra abaixo de 30 cm de profundidade do 

solo e contribui com o abastecimento do lençol freático. (SILVA JÚNIOR, 2012). 

 Segundo Brown; Blaser e Silva (1968) desde que os demais fatores 

(temperatura, água e nutrientes) permaneçam favoráveis, o máximo da produção será 

obtido com a maior eficiência de utilização da energia luminosa pelas folhas. 

Segundo Souza (2012) A descrição qualitativa de folhas, tais como o formato, 

tipo de base, ápice ou de margens é a forma mais comum de descrição desses órgãos 

na taxonomia. Além disso, a descrição quantitativa, tais como medidas de pecíolo, ou 

a razão comprimento/largura das folhas pode ser utilizada também para expressar sua 

forma. Características foliares, tais como tamanho ou forma, podem variar dentro ou 

entre populações, especialmente em espécies de ampla distribuição e ocorrência em 
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locais ecologicamente diversos. Em alguns casos, é difícil uma clara distinção entre 

taxa devido a essas variações.  

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A área de estudo está localizada no município de Jaguariaíva Paraná, fazenda 

São Pedro, entre as coordenadas 24º15’ 50.85” S – 29º39’ 25.25” O em uma área com 

quatro espécies/híbrido de Eucalyptus em um talhão sendo, E. dunnii, E. benthamii e 

os híbrido E. urocum e E. urugrandis, para estudo foi apenas coletas ramos da espécie 

de E. dunnii com aturas estimada de 10 a 15 metros e idade de 4 a 5 anos, onde foi 

realizada a coleta dos ramos para avaliar os objetivos determinados.  

 

FIGURA 1 – Mapa da localização a área de coleta.  

 

Fonte: GOOGLE EARTH MAPS. Http://mapas.google.comEarth  Acesso em 10 de 

outubro de 2015. 
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Figura 2 – Panorâmica do talhão de onde foi coletado. 

 

 

Fonte: Autora. 

 Foram realizadas 3 coletas nos dias 3 e 21 de Agosto, e 10 Setembro, coletados 

ramos, selecionado 10 folhas em cada coleta.  

Para os estudos de arquitetura foliar foram adotados quatro parâmetros, que 

são ângulo foliar, caracterização das nervuras, área foliar e umidade retida na folha. 

(SANTOS, 2011) 

O ângulo foliar, que é definido como o ângulo formado entre o eixo caulinar e o 

pecíolo da folha, foi medido com um transferidor. (BIU, 2008.) 

 Para analisar os quatro parâmetros de arquitetura foliar foram coletados ramos 

posicionados na parte inferior da copa. (SANTOS, 2011). 

Foi coletado ramo da devida espécie com dez folhas no ramo, logo foi 

classificado a inserção dos ângulos entre o pecíolo e o ramo onde foram feitos as 

médias encontradas nos dez ângulos.   

O ângulo do pecíolo foi classificado em verticalmente ≤ 45º e horizontalmente 

≥ 45º ao ramo das folhas.  

Foi coletado ramo da parte inferior da árvore com ramo com 10 folhas. Foram 

feitas as médias da espécie, com base entre a nervura central sobre a secundária 

avaliando se diferenciam entre as nervuras da folhas da espécie estabelecida. Foi 

utilizado transferidor para média das mesmas.  

Foram coletadas somente as dez folhas no ramo da parte inferior da árvore. 

Colocadas em sacos plásticos pré - pesados, logo em seguida com auxílio de uma 

balança de precisão, pesados os sacos plásticos após retirar as folhas para obter o 
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peso do saco úmidos e seguida é pesada as folhas onde obtém o peso úmido. Logo 

feito isto as folhas são levadas a pressas e colocadas em estufa a 65 ºC por uma 

semana para obtenção do peso seco quando retirada da estufa é logo pesada em 

balança anterior mostrando o peso seco, através da formula de UR mostrando o 

quanto de água possuíam as folhas.  

As relações morfométricas de uma espécie florestal fornecem os subsídios 

básicos para as estimativas da biomassa de copa. Variáveis, como a altura total da 

árvore, a altura de copa e o diâmetro de copa, podem ser facilmente correlacionadas 

com o diâmetro a 1,30 metro do solo (DAP) (ORELLANA; KOEHLER, 2008.). 

Foram utilizadas as mesmas dez folhas da parte inferior, as quais foram 

utilizadas na realização dos outros estudos com as mesmas ainda verdes. Medição 

da área foliar foi levantada Utilizando o programa ImageJ para o cálculo da área foliar. 

Com o objetivo de identificar se a variações na exposição das mesmas.  

 O vértice do ângulo da base encontra-se no centro do pecíolo no ponto em 

que a maior parte basal tecido laminar toca o pecíolo. As folhas de eucaliptos a 

caracteriza em ângulo basal agudo por menor < 90º caso fosse > 90º seria ângulo 

obtuso. (LAWG, 1999.) 

Juntamente com o comprimento da lâmina foliar, medido dez folhas da parte 

inferior com régua, tem-se o tamanho e o formato da folha, tendo-se assim a sua 

variação entre espécies. (SANTOS, 2011). 

Foram medidos o comprimento das dez folhas da lamina foliar do ápice e da 

base e o comprimento dos pecíolos, também coletadas da parte inferior das árvores, 

isto para ter-se também a variação da lâmina e do pecíolo entre espécies. Para 

realização das medições foi utilizado apenas régua medindo as folhas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo a classificação adotada sobre a posição a inserção do pecíolo ao 

ramo de < 45º verticalmente inclinada e 45º > horizontalmente inclinada para ângulo 

foliar. Ângulos mais inclinados horizontalmente são característicos de regiões mais 
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úmida. Os resultados apresentado é de 38º, menor que < 45º sendo verticalmente 

inclinada.  

 Através das analise dos ângulos de nervura das folhas de E. dunnii resultaram 

em um ângulo de 65º uma característica nervura da espécie.  

 Na umidade podemos observar a absorção da água, onde foram encontradas 

o g.cm-² dividido pela área foliar cm² mostrando o quanto havia de umidade sobre a 

folha. Resultando a espécie de E. dunnii absorveu 0,000458 g.cm-² cm de agua retida 

na folha. 

 Através da área foliar se obtém E. dunnii apresenta uma área de 41,7 cm², com 

esse resultado podemos observar o tamanho do dossel e seu volume que influência 

em sua absorção de água sobre a área basal. 

Comprimento da lâmina foliar tem influência a área foliar onde podemos 

observar que a espécie estudada tem um resultado de 17,6 cm representando a média 

de seu comprimento.  

 Comprimento do pecíolo da espécie estudada não apresentaram diferenças 

representativas entre seus pecíolos.  

Podemos observar a plasticidade morfológica das (figura 9) 

Segundo Teixeira [entre 2000 a 2015] o gênero Eucaliptus caracterizado por 

elevada plasticidade, ou seja, grande capacidade de adaptação às condições 

ambientais. Podemos observar que se adapta bem sobre a nossa região referente ao 

clima tropical. Segundo LAWG, 1999, em base ao ângulo basal podemos classificar 

com sendo menores que 90º determinando assim ângulo agudos. Em relação a 

nervuras quanto maior as nervuras, maior a largura da folha e quanto menor são 

menores a sua largura. 

 

5 CONCLUSÃO  

A interpretação da morfoestrutura e a arquitetura foliar das espécies E. dunnii, 

E. benthamii, e dos híbrido E. urocam e E. urugrandis (Família Myrtaceae). Demonstra 
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que as espécies/híbrido estudadas diferem em sua morfometria, o que pode ser 

utilizado como parâmetros em futuros estudos ecofisiológicos e taxonômicos  
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