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Podocarpus brasiliensis é uma árvore de ocorrência rara na vegetação do Brasil
 Central, apresentando populações pequenas em áreas de mata de galeria, que
 podem ser submetidas ou não ao alagamento periódico. O alagamento periódico
 é um fator importante que pode levar a divergências estruturais entre populações
 que estão submetidas ou não a este fenômeno. Este trabalho visou estudar as
 diferenças morfológicas foliares, ocorrentes entre duas populações de P.
 brasiliensis crescendo em matas de galeria com e sem alagamento periódico.
 Foram medidos vários parâmetros morfológicos em duas populações (10
 indivíduos cada), uma ocorrente na Mata de Galeria do Guará, Brasília - DF,
 submetida ao alagamento periódico e outra na Mata de Galeria do Poço Azul,
 Brazlândia - DF, onde o alagamento periódico não ocorre. Foi medida área foliar
 (AF), área foliar específica (AFE), espessura da folha (E) e densidade foliar
 (DEF). A partir de cortes transversais e paradérmicos das folhas foram
 mensuradas a espessura da cutícula, epiderme e hipoderme das faces adaxial e
 abaxial e a densidade estomática (DE). Os dados foram comparados por ANOVA
 seguida de teste de Tukey (a = 0,05). As folhas das duas populações
 apresentaram cutícula espessa em ambas às faces, epiderme unisseriada (com
 estômatos na face abaxial), hipoderme lignificada uni a trisseriada nas duas
 faces, parênquima entremeado com tecido de transfusão acessório e canais
 resiníferos. Em termos quantitativos, as populações divergiram na E, DEF,
 espessura da epiderme e hipoderme da face adaxial e na DE. A população
 ocorrente em ambiente mais seco apresentou maiores valores para estas
 características, com exceção da DE e da DEF, onde a população alagada
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 apresentou maiores valores. Os resultados demonstraram que a estrutura da
 folha tende a ser mais esclerofila na mata mais seca, provavelmente em função
 de fatores edáficos (tipo de solo e disponibilidade de água no mesmo).
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