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A espécie Cenostigma tocantinum Ducke (Fabaceae - Caesalpinioideae), conhecida
popularmente como pau-pretinho, além de exclusiva da mata pluvial amazônica de terra
firme, apresenta aplicações na construção civil, extração de pigmentos e na arborização
urbana na região norte. Trata-se de uma planta perenifólia, heliófita ou de luz difusa, de folhas
alternas, compostas paripinadas. O conhecimento da capacidade plástica dos vegetais
exclusivamente amazônicos é de fundamental importância para o entendimento e
monitoramento da dinâmica ecológica aí existente. Assim, neste estudo buscou-se avaliar a
influência de condições diferenciadas de exposição à luminosidade sobre aspectos
morfoanatômicos das folhas, buscando assim colaborar com o conhecimento biológico da
espécie em questão. Foram coletadas folhas em condições de sol e sombra de quatro
indivíduos diferentes no campus da UFAM, Manaus, AM. Procedeu-se à dissociação da
epiderme foliar em solução de Franklin para análise sob microscopia ótica e cálculo de
densidade estomática. A comprovação da localização estomática foi feita por meio da técnica
de imprint (decalque). A espécie C. tocantinum é hipoestomática, com estômatos paracíticos.
A sinuosidade da epiderme não diferiu nem entre as superfícies abaxial/adaxial nem entre as
folhas expostas a sol e sombra. Observou-se a presença de tricomas tectores multiseriados
associados às nervuras, bem como a abundância de monocristais, na superfície abaxial. As
folhas expostas à condição de luminosidade maior apresentaram uma densidade estomática
27,90% superior às folhas provenientes da condição sombreada e a área foliar foi 33,15%
maior nas folhas de sombra, ou seja, C. tocantinum possui uma maior densidade estomática
nas folhas de sol decorrente da menor área foliar destas folhas, concentrando mais estômatos
por unidade de área. (FAPEAM)
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