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A Estação Ecológica de Guaxindiba é um tipo de formação florestal estacional conhecida
como matas de tabuleiros que atualmente estende-se na costa leste do Brasil desde a
cidade de São Francisco de Itabapoana (RJ) até a cidade de Natal (RN). O objetivo deste
trabalho é caracterizar a lâmina foliar de Metrodorea nigra var brevifolia. Fragmentos de
folhas do terceiro nó foram fixados em 2,5 % glutaraldeído, 4,0 % formaldeído em 0,05
M de tampão cacodilato de sódio, pós-fixados em 1,0 % tetróxido de ósmio no mesmo
tampão, desidratados em acetona e infiltrados em resina epóxi. Cortes semifinos de 0,7
µm foram corados com azul de toluidina (microscopia óptica). Para analisar as estruturas
da epiderme em vista frontal, fragmentos de folhas foram dissociados em solução de
ácido nítrico 10 % fervidas por 40 minutos, em seguida foram colocadas em lâminas,
coradas com safranina 10 % e montadas com glicerina 50 %. As folhas de M. brevifolia
apresentam superfície com tricomas pluricelulares, formados por quatro células basais e
oito células na cabeça do tricoma, os estômatos tetracíticos apresentam-se circundados
por quatro células de dois tamanhos diferentes. A epiderme adaxial apresenta parede
anticlinal sinuosa, enquanto a epiderme abaxial apresenta-se levemente sinuosa. Em
secções transversais, a epiderme é constituída por uma única camada de células tabulares
recoberta por uma cutícula, o mesofilo é dorsiventral constituído de um a dois estratos de
parênquima paliçádico subjacentes à epiderme adaxial e seis a oito estratos de
parênquima lacunoso. No mesofilo também são observadas cavidades secretoras
subjacentes à epiderme adaxial. A nervura central apresenta epiderme abaxial com
células menores do que as da epiderme adaxial, recobertas por cutícula. O córtex da
nervura central é composto por células parenquimáticas e fibras perivasculares
envolvendo o feixe vascular do tipo colateral. (CNPq, FAPERJ e UENF)
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