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No bioma Cerrado a família Myrtaceae está representada por aproximadamente 200
espécies, sendo a sétima família mais representativa em número de espécies. Eugenia é
o maior gênero da família Myrtaceae na América Tropical. O comércio de Eugenia
klotzschiana vem despertando interesse principalmente em nível internacional pelo
sabor exótico e levemente ácido de seus frutos. O objetivo deste trabalho foi caracterizar
anatomicamente as folhas adultas de E. klotzschiana ocorrentes em cerrado sensu
stricto no Campus da Universidade de Brasília (UnB). O estudo foi feito com folhas
coletadas a partir do terceiro nó, durante o período de seca, no mês de agosto de 2008.
Após coletadas foram fixadas e posteriormente seccionadas com auxílio do micrótomo
de mesa. As folhas de E. klotzschiana são glabras na face adaxial e pubescentes na face
abaxial. As células epidérmicas da face adaxial apresentam uma camada de células com
paredes periclinais fortemente espessadas. Acima desta camada de células nota-se a
presença de estrato cuticular. As folhas são hipostomáticas e isobilaterais. Foram
encontradas estruturas secretoras subepidérmicas em ambas as faces que se abrem por
um poro. A nervura central apresenta feixes do tipo bicolateral, enquanto que as
nervuras secundárias apresentam feixes do tipo colateral, ambos envoltos pela
endoderme e adjacente a esta uma bainha de fibras esclerenquimáticas. Foram
encontrados idioblastos contendo cristais prismáticos no floema e no mesofilo. O
xilema possui placas de perfuração do tipo escalariforme e reticulada. De acordo com os
resultados encontrados foi possível constatar que E. klotzschiana apresenta
características anatômicas comuns à família Myrtaceae, bem como características
xeromórficas. (CAPES, PROTAX-CNPq, UnB)
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