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Clusia L. possui cerca de 300 espécies em diversos habitats tropicais. As 14 espécies

deste estudo foram coletadas em afloramento rochoso na Mata Atlântica (C. aemygdioi,

C. arrudae, C. intermedia, C. marizii, C. spiritu-sanctensis), Restinga (C. fluminensis,

C. hilariana, C. lanceolata, C. parviflora), Cerrado (C. burchellii, C. criuva, C.

gardneri, C. nemorosa) e Floresta Amazônica (C. insignis), com o objetivo de descrever

a anatomia da lâmina foliar, permitindo a identificação quando em estágio vegetativo.

Em secção transversal a lâmina foliar tem forma linear de espessuras diversas. A

epiderme é uniestratificada, na face adaxial há apenas células epidérmicas comuns,

quadradas ou retangulares, recobertas por cutícula espessa, pode haver ornamentação. A

face abaxial apresenta essas células menores, e cutícula menos espessa, além de

estômatos nivelados, pode haver cristas e/ou câmara subestomática. Clusia burchellii é

a única que possui tecido subepidérmico esclerenquimático. Hipoderme adaxial de 1-6

camadas de células aclorofiladas, isodiamétricas, com disposição tabular e paredes

espessadas. O mesofilo é heterogêneo bifacial, contendo ductos secretores e drusas.

Parênquima paliçádico com 1-9 camadas de células alongadas, as mais internas

estabelecem uma transição entre o parênquima paliçádico e o lacunoso; nesta região há

nervuras de médio e pequeno porte, os feixes vasculares são colaterais, revestidos por

uma única bainha parenquimática, podendo conter cloroplastos em seu interior.

Parênquima lacunoso com 12-30 camadas, as células de tamanhos e formas variadas de

braciformes a isodiamétricas. A região da nervura principal é a que apresenta maior

variabilidade entre as espécies, podendo ser indiferenciada ou plano-convexa, com

convexidade apenas para a face abaxial ou para ambas as faces. Epiderme semelhante

ao restante da lâmina. Hipoderme mostra maior número de camadas e células de lume

menor. Seguem 1-8 camadas de tecido clorenquimático com células isodiamétricas a

retangulares, por vezes interrompendo o parênquima paliçádico. O sistema vascular é

composto de 12-27 feixes colaterais dispostos em forma de círculo a elipse. Ocorrem 7-

32 camadas de parênquima com células de forma isodiamétrica e diâmetros variáveis,

podendo conter cloroplastos. Seguem 1-5 camadas de colênquima angular, com células

isodiamétricas. De acordo com as características observadas entre as espécies, em nível

anatômico, foi possível construir uma chave para a identificação das mesmas.
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