
Contribuicão ao , 
nervacao foliar 

' 

estudo da 
de plantas da flora "' amazon1ca 

111 - Cinco espécies do gênero Dbuta (Menispermaceae) 

S.INOPSE 

Exames da nervação foliar de 5 espécies de Abuta 
revelaram a ocorrência dos padrões aeródromo, camp
tódromo e broquidóbromo (combinado com o camp 
tódromo), e de variações na rede de nervuras susce
Uveis de auxiliar à identificação específica. 

iNTRODUÇÃO 

Com o presente trabalho continua-se a sé·· 
rie de catálogos de padrões de nervação foliar 
ae plantas da Amazônia, assunto de duas pu
blicações (Albuquerque, 1969 e 1971). 

As plantas estudadas são conhecidas vul
garmente por Abuta, com algumas trepadeiras 
de valor medicinal (Rocha et a!ii, 1967 e 1968; 
Glick et a/ii, 1969). 

MATERIAL E MÉTODOS 

MATERIAL ESTUDADO 

Abuta grandifolia (Mart.) Sandw. (Barneby & 
Krukoff, 1971). 

Leg : W . Rodrigues, J. Chagas. 1947 (INPA 
8110) . 

Loc : Estrada Manaus-ltacoatiara, km 69, Esta
do do Amazonas, 19-9-1960. 

Det: B. A. Krukoff. 

Abuta grisebachii T. & Planch. (Barneby & Kru
koff, 1971). 

Leg : W. Rodrigues, J. Chagas, 2287 (INPA 
9635). 

Loc: Manaus, igarapé do Bindá, Estado do 
Amazonas, 3-8-1961. 

Det: B. A . Krukoff. 

Abuta imene (Mart.) Eich ler (Barneby & Kru
koff), 1971). 
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Leg: W. Rodrigues, A . Loureiro , 7131 . 
Loc : Estrada Manaus-ltacoatiara, km 99, Esta

do do Amazonas , 19-9-1965. 
Det: B. A. Krukoff. 

Abuta panurensis Eichler (Barneby & Krukoff , 
1971). 

Leg : D. Coelho, J. Chagas (INPA 3774) . 
Loc : Manaus, estrada antiga de S . Raimundo, 

Estado do Amazonas , 24-4-1956. 
Det: B. A. Krukoff. 

Abuta sandwithiana Krukoff & Barneby ( 1971) . 
Leg : G. T. Prance, E. Forero, B. L. Wrigley, J . 

F. Ramos e L. G. Farias, 6635 (INPA 
23.393) . 

Loc : Bacia do rio Madeira, margem leste, Mi
sericórdia , Território Federal de Rondô
nia, 30-7-1968. 

Det : B. A. Krukoff. 

'l'ÉCNICAS 

No estudo da nervação das folhas foram 
usadas as mesmas técnicas do primeiro traba
!ho desta série, Albuquerque (1969) . 

Para a classificação do padrão de nerva
ção fo liar foi adotada a nomenclatura de Ettin
gshausen (1861) : Felippe & R. de Alencas
tro ( 1966) . 

RESULTADOS 

1) Padrão aeródromo (nervuras secundárias 
basais terminam e convergem no ápice da 
folha) : Abuta grandifolia (Mart.) Sandw . 
(fig. 9) e A. panurendis Eichler (f1g. 17) 
Caracteres comuns : Nervura primária úni
ca, mediana, afilando para o ápice, bem dis
tinta. Ocorrência de numerosas nervuras 
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terciánas ax1a1s e de laços do tipo broqui
dódromo na nervação, principalmente ao 
longo da margem nos dois terços apicaís. 
evidenciando-se porém o caráter acródro· 
mo (fig. 9 e 17) 

Peculi::~ridades : 
Rede de nervuras densa, com elementos 
terminais geralmente anastomosantes; ner· 
vuras secundárias basais divergem da ner
vura mediana desde a base da lâmina fo
liar; rede menor de nervuras nitidamente 
disposta em dois planos : Abuta grandifolia 
(Mart.) Sandw. (fig. 9 a 12). 
Rede de nervuras muito densa, com elemen 
tos terminais livres; nervuras secundánas 
basais divergem da nervura mediana a 
partir de um pouco acima da base da lâmi 
na foliar; rede menor de nervuras disposta 
em um plano : Abuta panurensis Eichler 
(fig. 17 a 20). 

2) Padrão camptódromo: Abuta gtisebachii Tr. 
& Planch. (fig. 5) e A. imene (Mart.) Eichler 
(fig. 13) . 
Peculiaridades : 
Rede de nervuras muito densa, com poucos 
elementos terminais livres; nervuras secun
dárias do par basal opostas, precocemente 
destacadas da nervura mediana; nervuras 
secundárias dos dois terços apicais alter
nas: Abuta grisebachii Tr. & Planch. (fig. 
5 a 8). 
Rede d~ nervuras esparsa, com elementos 
terminais livres, curtos, de extremidade ar
redondada, em número reduzido; nervuras 
secundárias do par basal alternas, raramen
te opostas, originando da nervura mediana 
um pouco acima da base da lâmina fol iar : 
Abuta imene (Mart.) Eich ler (fig. 13 a 16). 

3) Padrão broquidódromo nos dois terços api
cais e camptódromo no terço basal, da lâ
mina foliar; rede de nervuras muito densa, 
com elementos terminais livres; presença 
de um par de nervuras secundárias basais 
e de nervuras pseudo-secundárias : Abuta 
sandwithiana Krukoff & Barneby (fig. 1 a 4). 

CONCLUSÕES 

Nas 5 ~spécies estudadas foram observa
dos os padrões de nervação seguintes : aeródro
mo, comptódromo e broquidódromo (combinado 
com o camptódromo). 
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Abuta grisebachii e A. panurensis destacam
se pe la forte densidade da rede de nervuras. 

Os elementos terminais são de lignificação 
hel icoidal (fig. 3, 6, 11, 15 e 19). 

As 5 espécies estudadas apresentam acú· 
men curto ou longo, caráter que as situam en
tre as plantas de elevada higrofilia. 

Do ponto de vista taxonômico, este estudo 
revela que os padrões de nervação foliar, sim
ples ou combinado e variações na rede de ner
vuras podem auxiliar à discriminação específica. 

SUMMARY 

The present paper is the continuation o! a cata
logue of venation of plants of the Amazonian flora. 
5 speceis of Menispennaceae belonging to the genus 
A.buta are studied. Results indicate the occurrence 
of Ettingshausen's vein patterns acrodomus, campto
dromus and brochidodromus (combined with camp
todromus), which together wi th some variations in 
the vein network allow the identification of each 
species. 2 species show a noteworthy dense vein 
network in their leaves. Results are documented by 
d&scriptions and by drawings. 
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ESTAMPA 1 - Abura sandwirhiana: 1) Aspecto geral da nervação; 2) Detalhe 
visto ao microscópio: 3 ) Detalhes de dois elementos terminais; 4) Detalhe da 

região pontilhada na figura I . (Des . 1. Oellome Filho) . 
2 em 
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ESTA~I PA I1 - Abuta grisebachii: 5) Aspecto geral da venação; 6) Detalhe de um elemento terminal: 7) D!talhe 
visto ao microscópio: 8) Detalhe da nervação da região pontilhada na figura 5 (Des. 1 . Dellome Filho) 
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ESTAMPA fi I - A buta grandifo/ia : 9) Aspecto geral da nervação; I O) DetJlhe visto :10 microscópio; 1 I ) Dctall" 
de qt:atro elementos terminais: 12) Detalhe da regiã0 pontilhada na figura 9. ( Des. J . Dellome Filho) . 
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ESTAMPA IV - Abuta imene: 13) Aspecto geral; 14) Detalhe visto ao microscópio; 15) Detalhe de um elemento 
terminal; 16) Detalhe da nervação da gegião pontilhada na figura 13 (Des . J . Dellome Filho). 
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ESTAMPA V - Abwa panurensis: 17) Aspecto geral da venação; 18) Detalhe visto ao microscópio: -9) Odalhe de 
um elemento terminal 20) Detalhe da região pontilhada na figura 17 (Des . J . Dellome Filho) . 


