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SEIXAS, D. P. MORFOLOGIA DO EIXO VEGETATIVO E ANATOMIA FOLIAR 

DOS TÁXONS PERTENCENTES AO COMPLEXO Eriosema campestre BENTH. 

(FABACEAE, PAPILIONOIDEAE, PHASEOLEAE) COM ÊNFASE NOS TRICOMAS 

GLANDULARES COMO SUBSÍDIO PARA A TAXONOMIA. 2018. 42p. 

DISSERTAÇÃO (MESTRADO) – INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, UNESP – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, BOTUCATU. 

Resumo 

Os táxons pertencentes ao complexo Eriosema campestre Benth. (Fabaceae, Papilionoideae, 

Phaseoleae) apresentam problemas taxonômicos decorrentes da uniformidade das 

características morfológicas de seus membros, o que dificulta sua identificação. Atualmente, 

E. campestre é composta por três variedades (E. campestre var. campestre, E. campestre var. 

delicatula e E. campestre var. macrophyllum), que são diferenciadas principalmente por 

caracteres relativos ao comprimento dos indumentos foliares e a morfologia do limbo foliolar. 

Entretanto, a dificuldade de delimitação dos três táxons provocada pelas semelhanças 

morfológicas, associadas à falta de estudos anatômicos e morfológicos detalhados, tem levado 

à identificação errônea de seus exemplares em herbários nacionais e estrangeiros. Com o 

objetivo de buscar subsídios para uma clara delimitação dos táxons deste grupo, a morfologia 

externa do eixo vegetativo e os aspectos anatômicos de folhas dos três táxons de E. 

campestre, com ênfase nos tricomas glandulares, foram analisados. As três variedades de E. 

campestre apresentaram diferenças na morfologia externa, principalmente quanto ao formato 

dos folíolos e estípulas, conação de estípulas e região de ramificação do sistema subterrâneo 

intumescido. Anatomicamente, apresentaram diferenças na nervura principal do limbo foliar 

(formato da região e presença de idioblastos fenólicos no floema) e pecíolo (contorno do 

órgão e disposição dos tecidos vasculares). Quanto aos tricomas glandulares, além de 

morfotipos comuns entre os táxons estudados, foram encontrados morfotipos exclusivos em 

cada uma das variedades. Os resultados aqui obtidos sugerem que os três táxons do complexo 

Eriosema campestre devam ser elevados à categoria específica. Duas novas combinações 

taxonômicas são propostas aqui: Eriosema delicatulum e Eriosema parvum. 

Palavras-chave: glândulas foliares – limbo foliolar - morfoanatomia - pecíolo - sistema 

subterrâneo - taxonomia.  
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SEIXAS, D. P. MORPHOLOGY OF VEGETATIVE AXIS AND FOLIAR ANATOMY 

OF TAXA BELONGING TO THE COMPLEX Eriosema campestre BENTH. 

(FABACEAE, PAPILIONOIDEAE, PHASEOLEAE) WITH EMPHASE ON 

GLANDULAR TRICHOMES AS A SUBSIDY FOR TAXONOMY. 2018. 42p. 

DISSERTAÇÃO (MESTRADO) – INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, UNESP – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, BOTUCATU. 

Abstract 

The taxa belonging to the complex Eriosema campestre Benth. (Fabaceae, Papilionoideae, 

Phaseoleae) have some taxonomic problems due to the uniformity of morphological 

characteristics of their members, making their identification difficulty. Currently E. campestre 

is composed by three varieties (E. campestre var. campestre, E. campestre var. delicatula and 

E. campestre var. macrophyllum), which are mainly distinguished by characters related to the 

length of leaflet indumenta and the leaflet blade morphology. However, the difficulty of 

delimiting those three taxa is caused by morphological similarities associated with the lack of 

anatomical and morphological detailed studies, which has led to erroneous identification of 

their specimens in national and foreign herbaria.  In order to obtain subsides for a clear 

definition of those taxa of the group the external morphology of vegetative axis and the 

anatomical aspects of leaves for those three taxa of E. campestre, emphasizing on glandular 

trichomes, were analyzed.  The three varieties of E. campestre presented differences on their 

external morphology, mainly concerning the leaflets and stipules shapes, stipules fusion and 

branching regions of the swollen subterranean system. Anatomically, varieties showed 

differences in the leaf midrib (shape and presence of phenolic idioblasts in the phloem) and 

petiole (organ contour and shape of vascular tissue). Concerning the glandular trichomes, in 

addition to morphotypes common among the studied taxa, exclusive morphotypes were found 

in each of the three varieties. The results showed that the three taxa of Eriosema campestre 

complex should be elevated to the specific category. Here, two new taxonomic combinations 

are proposed: Eriosema delicatulum and Eriosema parvum. 

Keywords: leaf glands – leaflet blade - morphoanatomy - petiole - subterranean system -

taxonomy. 
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Introdução geral 

Leguminosae Adans. é a terceira maior família de Angiospermas com 

aproximadamente 760 gêneros e mais de 19.500 espécies (LPWG, 2017). A família apresenta 

distribuição cosmopolita e atualmente está dividida em seis subfamílias: Cercidoideae LPWG, 

Detarioideae Burmeist., Duparquetioideae LPWG, Dialioideae LPWG, Papilionoideae DC. e 

Caesalpinioideae DC. emend. LPWG (que engloba a antiga Mimosoideae) (LPWG, 2017). De 

forma geral, os membros de Leguminosae compartilham características morfológicas como 

folhas compostas alternas, presença de pulvinos, pétala adaxial diferenciada, ovário 

monocarpelar e frutos do tipo legume, podendo também ser encontrados folículos, lomentos, 

sâmaras e drupas (Lewis et al., 2005, LPWG, 2017). No Brasil é a família com maior 

diversidade em número de espécies, contando com cerca de 2.800 distribuídas em 222 

gêneros (BFG, 2015, Flora do Brasil 2020, em construção). A família é particularmente 

importante no cerrado, sendo a segunda maior em número de espécies (ca. 927) (BFG, 2015, 

Flora do Brasil 2020, em construção). Dentre as leguminosas do cerrado, encontram-se 

espécies com um reconhecido potencial medicinal, ornamental e espécies importantes como 

fonte de madeira e resina (Souza & Lorenzi, 2005). 

A maior parte das leguminosas utilizadas na alimentação e com maior potencial 

econômico é encontrada em representantes da tribo Phaseoleae, como a soja, o feijão, etc. 

(Schrire, 2005). Esta tribo, pertencente à Papilionoideae, destaca-se também por apresentar 

um dos maiores números em espécies na família, aproximadamente 1.567, distribuídas em 89 

gêneros (Schrire et al., 2005). Dentre as espécies de Phaseoleae, aquelas pertencentes à 

subtribo Cajaninae são caracterizadas pela presença de estruturas secretoras peculiares, como 

as glândulas vesiculares e os tricomas de base bulbosa (Lackey, 1978). Nessa subtribo, as 

estruturas secretoras vêm sendo consideradas caracteres com importante valor diagnóstico 

para as espécies, como demonstrado em alguns estudos para táxons de Rhynchosia Lour. 

(Vargas et al., 2015) e Eriosema (DC.) Desv. (Vargas, 2013; Cândido et al., 2016; Fortuna-

Perez et al., 2017; Fortuna-Perez et al., in press). 

O gênero Eriosema possui distribuição pantropical e compreende cerca de 150 

espécies, sendo seus principais centros de diversidade a África (ca. 100 spp.) e as Américas 

(ca. 38 spp.) (Grear, 1970). O gênero apresenta grande diversidade em número de espécies em 

formações savânicas (Schrire, 2005). O grupo é considerado monofilético de acordo com 

alguns estudos filogenéticos, apesar destes apresentarem um baixo número amostral (Bruneau 

et al., 1995, Egan et al., 2016); neste contexto, novos estudos vem sendo realizados sobre a 

filogenia do grupo (Fortuna-Perez, com. pess.). Representantes de Eriosema geralmente 
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apresentam o hábito subarbustivo, lenhoso e de pequeno porte, folhas compostas, geralmente 

trifolioladas, pecíolos e peciólulos curtos e racemos axilares ou terminais (Grear, 1970). Além 

disso, frequentemente apresentam um sistema subterrâneo intumescido, caracterizado como 

xilopódio (Grear, 1970; Cândido et al., 2014a; 2014b; Cândido et al., 2016). 

O nome Eriosema é derivado de duas palavras gregas: “erion”, que significa coberto 

de lã ou pelos, e “sema” que significa estandarte. Essas palavras remetem a um dos principais 

aspectos morfológicos que caracterizam as espécies do gênero, que é a presença do estandarte 

revestido por tricomas glandulares e tectores (Miotto, 1988; Grear, 1970; Schrire, 2005). 

Eriosema foi descrita por De Candolle (1825) como sendo uma seção de Rhynchosia, 

devido a presença de folhas trifolioladas, flores pequenas e amareladas, além de indumentos 

foliares (Grear, 1970). Posteriormente, Desvaux (1826) elevou a seção Eriosema para o nível 

genérico devido suas peculiaridades: habito subarbustivo, geralmente eretas, com pecíolo 

curto, muitas vezes ausente, e com indumento em todo corpo vegetativo. 

O mais recente estudo taxonômico do gênero foi realizado por Grear (1970), que 

tratou 38 espécies exclusivamente americanas. Como citado anteriormente, Eriosema, assim 

como outros membros de Cajaninae, é caracterizado por apresentar tricomas glandulares de 

base bulbosa e glândulas vesiculares (Lackey, 1978). Entretanto, o gênero, em sua ampla 

extensão, apresenta características morfológicas muito uniformes, dificultando a delimitação 

das espécies. Estas são circunscritas principalmente por caracteres foliares, tais como textura 

e formato do limbo foliolar, que podem ser variáveis de acordo com condições ambientais, 

além de outros caracteres relacionados ao tamanho dos indumentos e as características de 

flores e inflorescências (Grear, 1970). 

Dos táxons de Eriosema que ocorrem nas Américas, aqueles pertencentes ao complexo 

Eriosema campestre Benth. merecem uma atenção especial para estudos taxonômicos. Eles 

possuem características morfológicas que se sobrepõem, ocasionando muitas vezes 

identificações errôneas nos herbários (Fortuna-Perez, com. pess.). Atualmente, este complexo 

é composto por três táxons: Eriosema campestre var. campestre, E. campestre var. delicatula 

Fortunato e E. campestre var. macrophyllum (Grear) Fortunato (Fortunato, 1999). A espécie 

Eriosema campestre típica apresenta porte subarbustivo, estípulas ovais, folhas trifolioladas, 

folíolos ovados a obovados, inflorescência pluriflora, terminal e congesta, com presença de 

tricomas multicelulares glandulares e de base bulbosa e frutos ovados densamente pilosos 

(Grear, 1970). Em um estudo taxonômico do gênero, Fortunato (1999) transferiu o táxon E. 

crinitum var. macrophyllum Grear. para a E. campestre, passando a considerar o táxon E. 

campestre var. macrophyllum, devido a presença de tricomas florais. Entretanto, o táxon E. 



 
 

5 
 

campestre var. macrophyllum apresenta algumas características morfológicas distintas das 

demais variedades do complexo, principalmente por apresentar estípulas lanceoladas (vs. 

ovais em E. campestre var. campestre e E. campestre var. delicatula) e folíolos lanceolados 

ou elípticos (vs. ovados a obovados em E. campestre var. campestre e E. campestre var. 

delicatula). No estudo de Fortunato (1999), a variedade típica e o táxon E. campestre var. 

delicatula foram diferenciados apenas através da comparação da relação largura e 

comprimento, consistência e cor de seus folíolos. Dessa forma, este conjunto de taxa é 

particularmente interessante para estudos adicionais focando em sua precisa circunscrição, 

considerando não apenas a sobreposição dos caracteres diagnósticos, mas também a 

continuidade da distribuição geográfica, com alguns táxons ocorrendo simpatricamente 

(Grear, 1970; Cândido et al., 2014a). 

Sabe-se que aspectos relacionados ao sistema secretor das plantas conferem uma base 

de dados confiável para o estudo de problemas taxonômicos. Segundo Solereder (1908), a 

presença e a distribuição das estruturas secretoras no corpo vegetal, bem como suas 

características morfológicas e químicas, são caracteres específicos de importância taxonômica 

e sistemática dentre os grupos de plantas, podendo ser aspectos diagnósticos de ordens 

inteiras, tribos ou gêneros, bem como úteis para a distinção de espécies e as categorias infra-

específicas. 

Estruturas secretoras são bastante comuns e diversificadas entre os membros de 

Leguminosae, havendo relatos de tricomas glandulares, idioblastos, canais e cavidades 

secretores, nectários extraflorais e florais e osmóforos (Bentham, 1860; Solereder, 1908; 

Elias, 1972; Turner, 1986; Lersten & Curtis, 1995; Sartori, 2000; Fortuna-Perez et al., 2012; 

Teixeira & Rocha, 2009; Rodrigues & Machado, 2012; Marinho et al., 2013; Marinho et al., 

2016; Cândido et al., 2016; Fortuna-Perez et al., 2017); elas podem ser encontradas em 

órgãos vegetativos (Pascal et al., 2000; Marcati et al., 2001; Castelazo et al., 2005; Lusa & 

Bona, 2009; Melo et al., 2010; Rodrigues et al. 2011; Rodrigues & Machado, 2012; Palermo 

et al. 2017), como também em órgãos reprodutivos (Tucker et al., 1984; Mansano & Teixeira, 

2008; Teixeira & Rocha, 2009, Marinho et al., 2016). Especificamente em relação a esta 

família, estudos demonstram que caracteres relativos às estruturas secretoras são informativos 

para a taxonomia do grupo, como os estudos de Lackey (1978), Turner (1986), Lersten & 

Curtis (1995), Pascal et al. (2000), Teixeira et al. (2000), Sartori (2000), Teixeira & Rocha 

(2009), Marquiafável et al. (2009), Fortuna-Perez et al. (2012, 2017, in press), Cândido et al. 

(2016) e Palermo et al. (2017).  
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Desse modo, considerando a dificuldade da circunscrição dos três táxons referentes ao 

complexo Eriosema campestre e a importância da caracterização e do levantamento das 

estruturas secretoras para a determinação de grupos taxonômicos, especialmente em grupos de 

leguminosas, o presente trabalho teve como objetivo a análise da morfologia externa do eixo 

vegetativo e da anatomia foliar dos táxons pertencentes ao complexo E. campestre, com 

ênfase nos tricomas glandulares, a fim de verificar o valor potencial das características 

morfológicas e anatômicas para a taxonomia do grupo. 
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