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RESUMO

MORFO-ANATOMIA FOLIAR E CAULINAR DE Vismia guianensis (AUBL.)
 CHOISY (CLUSIACEAE)
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Evelise LOCATELLI (4)

Vismia guianensis é nativa da America Tropical sendo popularmente conhecida
 como "lacre". Apresenta látex de cor amarelo-alaranjada a vermelho que
 exsudam ao realizar-se corte em várias partes da planta, o qual tem sido utilizado
 na medicina popular para o tratamento de feridas e infecções por fungos na pele.
 O trabalho teve como objetivo a caracterização morfo-anatômica caulinar e foliar
 de V. guianensis. Cortes transversais, à mão livre, foram obtidos da porção
 mediana da lâmina foliar. Foram realizados cortes de ambas as faces e imersos
 em solução de hipoclorito de sódio a 10%, em seguida colorados com safranina e
 azul de astra, e montagem em glicerina aquosa 50% selando-se as bordas da
 lamínula com esmalte incolor. V. guianensis é uma espécie arbustiva de 2-5m de
 altura. Apresenta inflorescência composta por pequenas flores com cerca de 2 cm
 de comprimento, corola pentâmera de coloração clara, ovário súpero e androceu
 formado por cinco fascículos de estames com 30-50 elementos por fascículo. A
 epiderme de V. guianensis apresenta três camadas de células, cuja parede
 periclinal externa é espessada e recoberta por cutícula relativamente espessa. As
 folhas são hipoestomáticas com estômatos do tipo paracítico. O mesófilo bilateral
 é constituído geralmente de uma camada de parênquima paliçádico e uma
 camada de parênquima lacunoso pluriestratificado, no qual se encontram feixes
 vasculares de pequeno porte envoltos por uma bainha parenquimática. Os
 tricomas são glandulares, pluricelulares e unisseriados. O caule é revestido por
 uma epiderme unisseriada, apresentando colênquima angular, xilema secundário,
 formado por poucos elementos de vaso e abundantes fibras esclerenquimáticas.
 Os resultados obtidos apontam que o conjunto dos fatores abióticos influenciam
 nos processos adaptativos das espécies em diferentes ecossistemas.
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