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Calliandra surinamensis Benth., é um arbusto encontrado em vários locais, como Colômbia,
Venezuela, Guianas, Suriname, Equador, Peru e no Brasil, porém pouco estudado. Trabalhos
relacionados à morfologia e anatomia desta planta são escassos, sendo necessário descrever e
explorar a espécie, contribuindo para o conhecimento da biodiversidade. O material foi
coletado no campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém – PA e analisados
no laboratório de taxonomia e anatomia vegetal. Para a análise anatômica, foram feitos cortes
histológicos à mão livre, dissociação de epiderme e diafanização. Os cortes foram clarificados
com solução aquosa de hipoclorito de sódio (1:1), e posteriormente montados entre lâmina e
lamínulas. A descrição morfologia baseou-se em literatura especializada e auxílio de
microscópio ZEISS. Trata-se de uma espécie arbustiva até ca. 3 m de alt. Ramos cilíndricos,
ligeiramente puberulentos. Estípulas 3-7 mm compr., lanceoladas, pubescentes, persistentes.
Pecíolos 4-8 mm compr., canaliculados, pubescentes. Folhas bipinadas, unijugadas; pina 3-8,4
cm compr.; foliólulos 8-15 pares por pina, 0,4-2,2 cm compr., 0,3-1 cm larg., sésseis,
subcoriáceos, discolores, glabros ou levemente pubescentes na face abaxial, oblongos a
subfalcados, ápice agudo a obtuso, base assimétrica, nervuras primárias 3-4 pares, arqueado-
ascendentes. Em vista frontal dos cortes, foi observada a epiderme uniestratificada, com
células que apresentam sinuosidades conspícuas. Os tricomas são pluricelulares tectores e
estão dispostos apenas na região da margem. O foliólulo é anfiestomático, com presença de
estômatos paracíticos e anomocíticos, predominando o primeiro. Na epiderme adaxial os
estômatos se dispõem apenas na região da nervura, tanto central quanto secundária e as
células desta região tendem a serem retangulares no eixo principal da nervura. Em secção
transversal foi observado que o mesofilo é dorsiventral com uma ou duas camadas de
parênquima paliçádico e feixes caracterizados em anfivasais. (CNPq)
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