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Clusia fluminensis Planch. & Triana, é uma espécie arbórea, dióica, de fisiologia
CAM, que habita a Restinga da Barra de Maricá, Rio de Janeiro. A Restinga é um
ecossistema caracterizado pela escassez de recursos e grande stress ambiental para os
vegetais. A sobrevivência nesse habitat, associada ao dioicismo, revelam diferenças
significativas na alocação de recursos nutricionais entre os sexos. Os indivíduos
femininos apresentam um maior gasto de energia e nutrientes com a maturação de
estruturas reprodutivas, investindo recursos em reprodução em detrimento do
crescimento dos órgãos vegetativos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a existência de
variação intra-específica na estrutura anatômica foliar de C. fluminensis em função das
diferenças na incidência de luz na copa das árvores e em relação ao sexo dos indivíduos
amostrados. O material botânico foi coletado na Restinga da Barra de Maricá–RJ e
processado segundo técnicas usuais para estudos anatômicos. Foram investigados 2
indivíduos femininos e 2 masculinos. Desses, foram coletadas folhas da periferia da
copa caracterizam as folhas expostas à maior radiação solar, enquanto folhas do interior
foram consideradas como menos expostas à radiação. Os caracteres quantitativos foram
correlacionados efetuando-se o teste ANOVA multifatorial. Os resultados
demonstraram correlação entre a estrutura dos tecidos foliares com: a intensidade de luz
recebida pelas folhas, com o sexo dos indivíduos analisados e com a interação dos dois
fatores. Os caracteres anatômicos que se correlacionaram significativamente com o sexo
foram: tamanho das células epidérmicas na face ad e abaxial, número de células do
extrato abaxial e número de células e extensão do parênquima paliçádico (p= 0,004;
0,006; 0,000; 0,001 e 0,000). Os caracteres anatômicos correlacionados
significativamente com a luz foram: número de células e extensão do parênquima
paliçádico, espessura do parênquima lacunoso e espessura total da lâmina foliar (p=
0,000; 0,000; 0,024; 0,000). Correlações significativas com a interação dos dois fatores
foram obtidas no número de células subepidérmicas na face adaxial, espessura do
estrato subepidérmico da face abaxial, número de células e extensão do parênquima
paliçádico e espessura total da lâmina foliar (p= 0,000; 0,004; 0,002; 0,002 e 0,000).
Esses resultados indicam que a intensidade luminosa e o sexo, assim como a interação
desses fatores, determinam a alocação de recursos em tecidos vegetativos. (FAPERJ).
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