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O Brasil é considerado um dos principais centros de diversidade de Bambus, porém o 
conhecimento taxonômico é escasso em comparação a outros grupos de Poaceae. Os 
longos ciclos reprodutivos dos Bambuseae dificultam a identificação e classificação. 
Este estudo objetivou descrever a morfoanatomia e micromorfologia da lâmina foliar 
de Guadua refracta Munro afim de caracterizar a espécie e contribuir para a 
taxonomia do gênero. As lâminas foliares foram armazenadas em álcool 
70%+glicerina e secções transversais feitas na região mediana, clarificadas com 
hipoclorito de sódio e coradas com azul de astra e safranina (3:1); para o estudo 
epidérmico, porções da lâmina foliar foram submetidas à solução de Franklin (2:1) a 
70°C, corados com azul de metileno e bórax (1:1). As lâminas montadas em resina 
sintética. Para Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) fragmentos foram 
desidratados em série acetonica utilizando sonicador, depois seguiram metodologia 
específica para MEV. As folhas da ramificação são retas com nervuras salientes na 
face abaxial, e quando arrancadas se enrolam ao longo da nervura central. São verdes 
em ambas as faces e os tamanhos variam entre 6-21cm X 1-1,9cm. São 
pseudopecioladas, assimétricas na base com ápice apiculado. Em vista frontal temos a 
zona costal e intercostal, com densa quantidade de papilas que variam em formato, 
tamanho e recobrem todas as células, exceto as silicificadas. As paredes das células 
longas são sinuosas. A folha é anfihipoestomática, sendo que os estômatos estão 
deprecionados e recobertos por papilas na face adaxial e rodeados na abaxial. As 
células silicificadas possuem formato de sela, ou meia lua. Há microtricomas, 
ganchos e espinhos abundantes. Em secção transversal a lâmina foliar é ondulada e a 
nervura central saliente. As células epidérmicas comuns (CECs) têm formatos 
arredondados a ovais e cutícula espessa. As buliformes têm formato de leque e 
ocupam + - 50% do mesofilo. As silicificadas estão localizadas em geral sobre os 
feixes vasculares. Os estômatos são nivelados com as CECs e podem possuir cavidade 
subestomática. O mesofilo é formado por células invaginantes e células fusóides 
elípticas.  Os bordos são diferentes, sendo um agudo e outro arredondado, ambos com 
uma porção terminal de fibras. Estes resultados já foram citados para Bambusoideae, 
e as características anatômicas são comuns ao gênero, chamando a atenção para a 
densidade e disposição das papilas que poderão auxiliar na delimitação da espécie. 
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