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ANATOMIA COMPARADA DO LENHO DE QUATRO ESPÉCIES DE Gomidesia O. Berg 
(MYRTACEAE) DO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO – SP
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1  INTRODUÇÃO

O gênero Gomidesia (Myrtaceae) possui 43 espécies distribuídas entre as regiões nordeste, centro-
oeste, sudeste e sul do Brasil (Legrand, 1958), sendo raros os registros sobre a anatomia do seu lenho. 
Barbosa et al. (1977/78) caracterizaram a anatomia da madeira de Gomidesia crocea, no entanto, Dias-Leme 
et al. (1995), reportaram que o trabalho de Barbosa teve como base observações de Myrcia pubipetala Miq. 
erroneamente identificada como Gomidesia crocea (Vell.) O.Berg. Tal fato possivelmente ocorreu pela 
semelhança morfológica na assimetria da antera entre Gomidesia e Myrcia, tanto que Landrum e Kawasaki 
(1997) propuseram a união entre estes dois gêneros.

Os dois trabalhos encontrados na literatura sobre o lenho de Gomidesia são: o de Metcalfe & Chalk 
(1950) que descreveram características gerais para a família Myrtaceae, mencionando alguns aspectos para 
Gomidesia e o trabalho de Dias-Leme et al. (1995), que estudaram 31 espécies de Myrtaceae, entre elas 
quatro de Gomidesia: G. affinis, G. anacardiifolia, G. sellowiana e G. tijucensis, as duas primeiras também 
investigadas no presente estudo. Devido ao conhecimento escasso sobre o lenho deste gênero, propõem-se 
investigar comparativamente quatro espécies de Gomidesia, a saber: G. affinis, G. anacardiifolia, G. flagellaris 
e G. spectabilis, todas ocorrendo naturalmente no Parque Estadual Carlos Botelho.

2  MATERIAL E MÉTODOS

O material procede do P.E. Carlos Botelho – SP (PECB), área de Floresta Ombrófila Densa, localizado 
nos municípios de Sete Barras, São Miguel Arcanjo e Capão Bonito. O PECB situa-se nas coordenadas 
geográficas 24º00’ a 24º15’ de Latitude Sul e 47º45’ a 48º10’ de Longitude Oeste, altitude 800 m. O clima 
segundo o sistema de Köppen é cfa e cfb.

O solo apresenta diferentes tipos, dependendo da localização: latossolo vermelho-amarelo, podzólico 
vermelho-amarelo e litossolo fase substrato granito-gnaisse (Vieira e Couto, 2001; Instituto Florestal, 2009).

Por se tratarem de espécies de porte arbustivo-arbóreas e as mesmas se encontrarem em área de proteção 
ambiental, para não abater as árvores retiraram-se amostras não destrutivas de ramos laterais, este procedimento 
também foi empregado em outros trabalhos como o de Sonsin et al.(2008). Coletaram-se amostras de três 
indivíduos de cada espécie, totalizando 12 amostras. De cada uma delas obtiveram-se corpos-de-prova 
com cerca de 2 cm3 e de uma pequena porção destes, foi preparado o lenho dissociado segundo Berlyn 
e Miksche (1976). Dos corpos-de-prova também se retiraram secções nos três planos da madeira e, 
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em seguida, prepararam-se lâminas provisórias para a caracterização anatômica microscópica (Sass, 1951; 
Coradin e Muniz, 1992). As mensurações foram feitas em microscópio equipado com software de análise de 
imagens. Desenvolveu-se análise estatística descritiva para o conhecimento dos valores mínimos, médios 
e máximos.

3  RESULTADOS

Para a descrição microscópica do lenho das quatro espécies foram considerados todos os indivíduos, 
sendo os resultados quantitativos expressos pelos valores mínimo – médio – máximo.

Gomidesia affinis (Cambess.) D.Legrand: Camadas de crescimento: demarcadas pelo espessamento 
e achatamento da parede das fibras. Vasos: porosidade difusa, arranjo radial, agrupamento exclusivamente solitário, 
sendo 95% solitários e 5% geminados, frequência 12-25,4-45 mm2, diâmetro tangencial de 55,1-87,4-130,1 μm, 
forma da seção arredondada, comprimento de 134,6-553,4-883,8 μm, apêndices ausentes ou presentes em uma ou em 
ambas as extremidades, placas de perfuração simples, tilos ausentes, pontoações intervasculares predominantemente 
alternas, em alguns casos opostas, arredondadas a angulares, com diâmetro tangencial de 2,6-3,6-5 μm, pontoações 
raiovasculares alternas, arredondadas a angulares, com diâmetro tangencial de 2,4-3,5-4,7 μm; Traqueídes 
vasicêntricas: presentes em alguns indivíduos; Fibras: libriformes e fibrotraqueídes com pontoações areoladas, não 
septadas, curtas com valores de 405,2-944,1-1379,6 μm e paredes delgadas a espessas 3-5,2-7,7 μm; Parênquima 
axial: apotraqueal difuso, seriado e não estratificado; Raios: presentes, unisseriados com altura de 63,1-
193,6-373,3 μm e nº de células 3-5,8-10, largura de 9-12,9-20 μm; multisseriados com altura de 121,8-264,6-
438 μm e nº células 8-15,1-25, largura de 12,7-32,5-45,3 μm e nº células 2-3,2-5, frequência de 2-6,4-14 nº 
mm linear, heterogêneos, sendo o corpo do raio formado por células procumbentes com 2-4 fileiras de células 
marginais, quadradas e eretas; presença de células com óleo e/ou mucilagem.

Gomidesia anacardiifolia (Gardner) O.Berg: Camadas de crescimento: demarcadas pelo 
espessamento e achatamento da parede das fibras. Vasos: porosidade difusa, arranjo radial, agrupamento 
exclusivamente solitário, sendo 98% solitários e 2% geminados, frequência 12-24,4-38 mm2, diâmetro 
tangencial de 50,1-75,1-109,9 μm, forma da seção arredondada, comprimento dos elementos vasculares de 
297,5-735,6-1273,4 μm, apêndices ausentes ou presentes em uma ou em ambas as extremidades, placas de 
perfuração simples, tilos ausentes, pontoações intervasculares alternas, arredondadas a angulares, com diâmetro 
tangencial de 2,9-4,1-5,3 μm, pontoações raiovasculares alternas, arredondadas a angulares, com diâmetro 
tangencial de 3,1-4,2-5,2 μm; Traqueídes vasicêntricas: presentes em alguns indivíduos; Fibras: libriformes 
e fibrotraqueídes com pontoações areoladas, não septadas, curtas com valores de 684,9-1257,3-1932,3 μm e 
paredes delgadas a espessas 2,9-5,4-9 μm; Parênquima axial: apotraqueal difuso, seriado e não estratificado; 
Raios: presentes, multisseriados com altura de 145,4-281,5-494 μm e 7-14,3-28 nº células, largura de 16-
30,9-45,4 μm e 2-2,8-3 nº células; frequência de 1-3,2-8 nº mm linear, heterogêneos, sendo o corpo do raio 
formado por células procumbentes com 2-4 fileiras de células marginais, quadradas e eretas; presença de 
células com óleo e/ou mucilagem.

Gomidesia flagellaris D.Legrand: Camadas de crescimento: demarcadas pelo espessamento e 
achatamento da parede das fibras. Vasos: porosidade difusa, arranjo radial, agrupamento solitário, sendo 87% 
solitários e 13 % geminados, frequência 18-39,7-73 mm2, diâmetro tangencial de 30,1-60,2-84,5 μm, forma da 
seção arredondada, comprimento dos elementos vasculares de 317,4-706,8-1186,3 μm, apêndices ausentes ou 
presentes em uma ou em ambas as extremidades, em sua maioria as placas de perfuração são simples, embora 
também haja a presença de placas escalariformes com barras largas, tilos ausentes, pontoações intervasculares 
alternas, arredondadas a angulares, com diâmetro tangencial de 2,6-3,7-5,1 μm, pontoações raiovasculares 
alternas, arredondadas a angulares, com diâmetro tangencial de 3,0-4,0-5,1 μm; Traqueídes vasicêntricas: 
presentes em alguns indivíduos; Fibras: libriformes e fibrotraqueídes com pontoações areoladas, não septadas, 
curtas com valores de 755,1-1255,3-1755,7 μm e paredes delgadas a espessas 2,0-5,7-9,2 μm; Parênquima 
axial: paratraqueal escasso e apotraqueal difuso em agregados, seriado e não estratificado; Raios: presentes, 
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multisseriados com altura de 100,1-227,9-342,5 μm e 7-12,8-22 nº células, largura de 12-18,6-32,5 μm e 2-2,1-3 nº 
células; frequência de 1-4-9 nº mm linear, heterogêneos, sendo o corpo do raio formado por células procumbentes 
com 2-4 fileiras de células marginais, quadradas e eretas; presença de células com óleo e/ou mucilagem.

Gomidesia spectabilis O.Berg: Camadas de crescimento: demarcadas pelo espessamento e achatamento 
da parede das fibras. Vasos: em anéis semiporosos, arranjo radial, agrupamento exclusivamente solitário, sendo 
94% solitários e 6 % geminados, frequência 10-21,4-33 mm2, diâmetro tangencial de 53-84,9-127,2 μm, forma 
da seção arredondada, comprimento dos elementos vasculares de 296,9-854,6-1393,7 μm, apêndices ausentes ou 
presentes em uma ou em ambas as extremidades, em sua maioria as placas de perfuração são simples, embora 
também haja a presença de placas escalariformes com barras largas, tilos ausentes, pontoações intervasculares 
alternas e em alguns casos opostas, arredondadas a angulares, com diâmetro tangencial de 2,7-3,3-4,3 μm, 
pontoações raiovasculares alternas, arredondadas a angulares, com diâmetro tangencial de 2,4-3,2-4 μm; 
Traqueídes vasicêntricas: presentes em alguns indivíduos; Fibras: libriformes e fibrotraqueídes com pontoações 
areoladas, não septadas, curtas de 698,4-1289,4-1780,2 μm e paredes delgadas a espessas 2,8-5,6-8,1 μm; 
Parênquima axial: apotraqueal difuso, seriado e não estratificado; Raios: presentes, multisseriados com altura 
de 106,1-255,1-453,6 μm e 7-11,8-20 nº células, largura de 16,1-22,1-31,4 μm e 2-2,2-3 nº células; frequência de 
0-3,2-11 nº mm linear, heterogêneos, sendo o corpo do raio formado por células procumbentes com 2-4 fileiras 
de células marginais, quadradas e eretas; presença de células com óleo e/ou mucilagem.

4  DISCUSSÃO

Nas quatro espécies foram observadas camadas de crescimento marcadas pelo achatamento 
da parede das fibras, igualmente reportado por Dias-Leme et al. (1995) em G. affinis. Todas as espécies 
apresentaram parênquima difuso, embora G. flagellaris também tenha mostrado parênquima do tipo 
paratraqueal escasso. Metcalfe & Chalk (1950) descrevem para o gênero, parênquima paratraqueal escasso 
ou vasicêntrico. Dias-Leme et al. (1995) mencionam, no entanto, a presença de parênquima difuso em 
agregados, paratraqueal escasso e raramente em faixas, sendo exclusivamente escasso em G. affinis.

Quanto ao agrupamento de vasos, Coradin e Muniz (1992) mencionam que se deve considerar 
uma espécie com vasos exclusivamente solitários, quando estes ocorreram acima de 90%. Com base nesta 
informação, G. flagellaris, com 87% de vasos solitários e 13% geminados divergiu das outras três espécies que 
possuem valores acima de 90%, sendo assim classificadas como de vasos exclusivamente solitários. Metcalfe 
& Chalk (1950) mencionam que em geral os vasos são solitários, mas ocasionalmente podem apresentar 
numerosos múltiplos de 2 a 3 células em Gomidesia e outros gêneros de Myrtaceae. Os mesmos autores 
reportam frequência de vasos entre 5 a 20 mm2 em espécies de Gomidesia. Neste estudo todas as espécies 
apresentaram valores mais altos, G. affinis, G. anacardiifolia e G. spectabilis apresentaram valores médios de 
25,4, 24,4 e 21,4 mm2, respectivamente, enquanto que G. flagellaris mostrou a maior média (39,7 mm2). 

Em todas as espécies foi notada a presença de traqueídes vasicêntricas, característica também 
reportada por Metcalfe & Chalk (1950) para o gênero Gomidesia. De acordo com Rossel et al. (2007),       
estas células ocorrem associadas aos vasos e aumentam a segurança no transporte de água, sendo importantes 
quando ocorre embolia nos vasos e estes perdem a capacidade de condução. Em todas as espécies foram 
encontrados raios multisseriados heterogêneos, constituídos de células procumbentes no corpo e 2 a 4 
fileiras de células marginais quadradas e eretas. Ressalta-se que em G. affinis e G. flagellaris também foram 
notados raios unisseriados, com maior presença na primeira. Resultados semelhantes aos mencionados por 
Metcalfe & Chalk (1950) para o gênero e por Dias-Leme et al. (1995) para G. tijucensis. Neste estudo G. 
affinis apresentou raios com até cinco células de largura, as outras três espécies no máximo possuem raios com 
até três células de largura, resultado igual ao de Dias-Leme et al. (1995). Como no trabalho de Dias-Leme 
et al. (1995), não foram encontrados cristais em nenhuma das espécies analisadas, contudo, observou-se 
a presença de células com óleo e/ou mucilagem associadas ao parênquima radial nas quatro espécies, em 
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menor proporção em G. spectabilis. Metcalfe & Chalk (1950) mencionam 3 raios/mm linear para o gênero, 
os mesmos valores observados para G. anacardiifolia e G. spectabilis. Já G. flagellaris e G. affinis possuem 
4 raios/mm linear e 6 raios/mm linear, respectivamente.

Além de fibras libriformes, também há fibrotraqueídes com pontoações areoladas em todas as 
espécies, o que está de acordo com Metcalfe e Chalk (1950).

Figura 1. A, B e C – G. affinis/ D, E e F – G. anacardiifolia/ G, H e I – G. flagellaris/ J, K e L – G. spectabilis. Figuras 
A, D, G e J, secções transversais: notar parênquima paratraqueal escasso e apotraqueal difuso em agregados em G. 
flagellaris (Figura G), as demais apresentam parênquima paratraqueal difuso. Figuras B, E, H e K, secções tangenciais 
mostrando a presença de raios unisseriados e multisseriados em G. affinis (Figura B), as demais possuem apenas raios 
multisseriados. Figuras C, F, I e L, secções radiais, evidenciando raios com células procumbentes no corpo e 2-4 
fileiras de células quadradas e eretas nas extremidades em todas as espécies.
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Figura 2. A, E e I (a) – G. affinis/ B, F e J – G. anacardiifolia/ C, G e I (f) – G. flagellaris/ D e H – G. spectabilis. Figuras 
A, B, C e D, secções transversais mostrando as camadas de crescimento demarcadas pelo espessamento e achatamento 
da parede das fibras (setas). Figuras E, F, G e H, secções radiais ilustrando raios com a presença de células com óleo e/
ou mucilagem. Figura I, Células dissociadas, de cima para baixo, vaso com placa de perfuração escalariforme; vaso com 
placa de perfuração simples; traqueíde vasicêntrica; traqueíde vasicêntrica; fibra. Figura J, secção tangencial mostrando 
fibrotraqueídes com pontoações areoladas. Figuras A, B, C, D e J barra = 50 µm. Figuras E, F, G, H e I barra = 100 µm.

4  CONCLUSÕES

As principais características que distinguem as espécies são: G. spectabilis possui vasos em anéis 
semiporosos, as demais apresentam porosidade difusa; G. flagellaris possui menor proporção de vasos 
solitários do que as demais espécies que possuem vasos exclusivamente solitário; G. affinis e anacardiifolia 
possuem vasos com placas de perfuração simples, as demais, em sua maioria possuem placas de perfuração 
simples, embora também haja a presença de placas escalariformes com barras largas; G. anacardiifolia e 
flagellaris possuem pontoações intervasculares alternas, as demais predominantemente alternas, e em 
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alguns casos opostas; G. flagellaris possui parênquima axial paratraqueal escasso e apotraqueal difuso em 
agregados, as demais possuem parênquima axial apotraqueal difuso; em G. affinis ocorrem raios unisseriados 
e multisseriados, nas outras três espécies foram observados somente raios multisseriados.
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