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Restingas são formações pioneiras, com influência marinha, apresentando uma
vegetação variada, mas sujeitas à degradação, causada principalmente pelo crescimento
urbano nesta região. O presente trabalho tem como objetivo dar continuidade ao estudo
de espécies da restinga sergipana, através da caracterização morfoanatômica de Turnera
hermannioides Cambess, da família Turneraceae. Esta espécie, nativa do nordeste
brasileiro, é encontrada em regiões de restinga de Aracaju e da Bahia, sendo, nesse
último estado, também encontrada na caatinga.  Foram realizadas coletas próximo à foz
do rio Vaza-Barris, na região do povoado Mosqueiro, zona sul da capital do estado,
Aracaju. Para a análise anatômica, o material foi fixado em FAA, sendo posteriormente
realizados cortes à mão livre e observações em microscópio óptico. Já na análise
morfológica o material foi conservado em álcool a 70% e observado sob microscópio
estereoscópico. Para o registro fotográfico foi utilizada uma câmara digital. T.
hermannioides Cambess é uma planta de hábito herbáceo, com caule aéreo, do tipo
haste, consistência sublenhosa, ramificação monopodial, com regiões em início de
crescimento secundário, sendo nessa possível observar a presença de súber e
parênquima, sendo o último mais espesso. Os feixes de xilema formam um cilindro
contínuo e os de floema um cilindro descontínuo. A medula é preenchida por
parênquima. Nas regiões do caule sem lenhificação é possível observar a presença de
estômatos. Destaca-se, também, a presença de tricomas no caule, sendo alguns deles
glandulares. A espécie possui folhas anfiestomáticas, com estômatos do tipo paracíticos,
simples, ovadas, de filotaxia alterna, consistência herbácea, com nervação peninérvea,
ápice agudo, base obtusa, margens onduladas e de superfície rugosa e pilosa, com pêlos
estrelados. As flores são diperiantadas, heteroclamídeas, hermafroditas, isostêmones,
dialipétalas, com simetria radial e prefloração imbricada. O Androceu possui cinco
estames simples, livres, monotecas, com inserção basifixa e deiscência longitudinal. O
ovário é unicarpelar, unilocular e semi-ínfero. Sua fórmula floral é S5 P5 E5 C1. O
fruto e as sementes não foram analisados, visto que na ocasião da coleta eles não se
encontravam presentes. O estudo das espécies da restinga é de fundamental importância
para o entendimento de seus requerimentos ecológicos e de suas relações
interespecíficas, essenciais para o estabelecimento de estratégias de preservação
efetivas.
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